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В АМЕРИЦІ 
АМЕРИКАНСЬКА АРМІЯ МАТИМЕ Х О Д Я Ч Е ВАН-

Т А Ж Н Е АВТО, яке випродукує компанія Дженерал Елєк-
трік. Це ходяче вантажне авто мас коштувати один міль-
џЬ‡ долярів. Воно мас чотири механічні ноги, 10 стіп зав-
довжкц, і зможе ‚‚ходити" по болотах і каменистому терені, 
переносячи вояків або військовий матеріал на поле бою. 
Воно зможе, везти 500 фунтів тягарў по снігах і джунглях, 
Ќгору і вниз, роблячи 5 миль на -`одинў, два рази швидше, 
я к людина ходить. Це авто зможе підкрадатися до воро-
га, знижуючися, щоб його ніхто не завважив. В ньому си-
дітнме один вояк, який зможе навчитися ‚‚їздити" цим ав-
TOJr за п'ять - шість мінут. Шофер цього вантажного авта 
буде порушувати своїми ногами й руками і цим способом 
буде їздити автом, яке не мас жадного електронічного 
приладу. 

І В КАНАДІ МАЮТЬ З Б І Л Ь Ш И Т И ПОДАТКИ ТА 
З М Е Н Ш И Ш Д Е Р Ж А В Н І ВИДАТКИ, щоб сповільнити 
фкономічннй бум, який загрожує інфляцією канадійського 
доляра. Про цю справу'говорив канадінськнй міністер фі-
шщсів МІтчелл Шарп, предкладаючи Палаті Громад феде-
ральшій бюджет. Минулого року в Канаді зменшили були 
податки на 10 відсотків, і тепер це зменшення майже буде 
скасоване. Крім цього мають зменшити на 10 відсотків 
державні видатки на публічну будівельну програму, на 
я к у давніше планували видати $348 мільйонів. Міністер 
Ш а р п казав послам, що уряд бажає розвитку економіки, 
але хоче, щоб цей розвиток був постійний, але не зарап-
товннй, який міг би спричинити економічну знижку. 

8 БАТЬКІВ ОСКАРЖЕНІ В ТОМУ, Щ О СТАРАЛИСЯ 
ВИКУПИТИ СИНІВ З ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ. Сім із них 
вже заарештовані, а восьмий ще'ні, бо перебуває в Европі. 
В ЦІЙ справі вже були давніші оскарження, і тепер число 
винних осіб становить 38. Справу ьиявлли агенти Ф`еде-
ральиого Бюра Інвестнґацій в Ню Иорку. а оскаржені жй-
вуть в цьому місті, або в метрополітальній нюйоркській ок-
рузі. ‚Викуп" від обов'язку військової служби відбувався 
таким способом, що батьки купували фальшиві посвідки 
на формулярах Крайової Оборони, які стверджували, що 
даний юнак відбув військову повинність в Крайовій Гвар-
дії, і тому йѓого не можна покликувати до служби в зброй-
ЩІХ силах ЗДА. За такі фальшиві посвідки платили батьки 
Від $1,500 до $5,000. Всі заарештовані звільнені за кавцією 
і чекають на слідство і судову розправу. 

ЦЬОГО РОКУ ВОСЕНИ МАЮТЬ ПОДОРОЖЧАТИ 
Ч Е Р Е В И К И НА ВІД 2ЮХ ДО 7-ОХ ВІДСОТКІВ, бо на-

ній Конгресу з рільничих стейтів, які домагаються дозволу 
вивозити шкіру за кордон. Подорожчання черевиків свід-
ч`вть про те, що інфляція таки поширюється в цій країніў 
бо вже подорожчали й інші товари. -і,-

У СВІТІ 
РОДЕЗІЯ ПОЧАЛА ПРОДАВАТИ СВІЙ НАНЦШНТ-

ШіїП ШЮДУКТ — ТЮТЮН в засекречений спосіб. Попе-
редніми роками перший день продажу родезійського `ѓюі 
тюну був великим святом. Тютюн приносить Родезії близь-
ко 100 мільйонів, долярів прибутку річно. Бритійський 
прем'єр Вільсон заборонив купувати родезійський тютюн 
для Англії, ft тому цьогорічний торг в Родезії відбувається 
засекречено. 

СОВСТСЬКИП СОЮЗ ВІДКИНУВ ПРОПОЗИЦІЮ 
ЗДА підписати мирний договір про заборону дальшої про-
дукцй нуклеарної зброї. Новий совстеькнй представник на 
Женевській конференції про роззброєння Алексей Ро-
щін заявив, що американський проект мас ..щілини", які 
Дозволять узброїтн нуклсарною зброєю НАТО. 

350 ТИСЯЧ ФРАНЦУЗЬКИХ Д Е Р Ж А В Н И Х ПРА-
ЦІВНИКІВ — погребників, смітярів, каналярів і працІвни-
ків лікарень стали на страйк, щоб здобути більші платні 
І кращі умовний праці. Не зважаючи на заборону самого 
проводу професійних спілок, робітники зорганізували по-
хід вулицями Парижа, щб спричинило затримку вулич-
ного руху. 

ВЕЛИКУ ДЕМОНСТРАЦІЮ ПРОТИ ПРЕМ'ЄРА АВ-
СТРАЛП ГАРОЛЬДЛ ГОЛЬТА зорганізували в Мельбор-
ні. Гольт пропонус вислати около 5 тисяч вояків на фронт 
до Південного В'еѓнамў. Проти цього с опозиційна партія 
праці. 

АМЕРИКАНСЬКИЙ ПОШТОВИЙ ЛІТАК, Щ О ВІЗ 
ПОНАД 4 ТИСЯЧІ ФУНТІВ ПОШТИ, розбився над лето-
вищем Плейку в Південному В'стнамі. Згинули три лету-
ни із п'ятьособової залоги літака, як також майже повніс-
тю була знищена вся пошта. 

ВПРОДОВЖ Н А Й Б Л И Ж Ч И Х ЧОТИРЬОХ МІСЯЦІВ 
ЗДА І КАНАДА мусять забрати свої військові бази з тери-
торії Франції. Таку вимогу поставив французький уряд 
урядам заінтересованих держав. Франція також поставила 
офіційно вимогу, щоб забрати з території Франції головну 
кватиру НАТО. В цін справі підбулась конференція амери-
ќанського підсекретаря закордонних справ Болла з фран-
цузьким міністром закордонних справ Кув де Мурвілем. 

П Р Е З И Д Е Н Т Д Е ГОЛЛЬ В ОДНОМУ ЦІЛКОВИТО 
ЗГОДЖУЄТЬСЯ ІЗ ЗДА. а саме, що в Парижі мусить бу-
тк поставлена статуя американському генералові коман-
Даятові американської армії в другій світовій війні в Евро-
пі Джонові Першінґові. Франція дала місце для пам'ятника 
і збирає фонди в сумі 350 тисяч долярів. 

НАЦІОНАЛЬНА ПАРТІЯ ПРЕМ'ЄРА ГЕНДРИКА 
ВЕРВОРДА В ПІВДЕННІЙ АФРИЦІ високо перемогла 
у виборах. За неповними ще розчнсленнями ця партія пе-
ремогла опозиційну З'єдинену Партію у відношенні 3 до 1. 
Ніяка з менших партій не дістала місця у 170 особовому 
парламенті молодої африканської держави, яка в 1961 ро-
ці відійшла ВІД бритінського коммонвелту і проголосила 
свою незалежність. У виборах в Південній Африці беруть 
окремо участь і чорні громадяни, яких с 14 мільйонів (на 
майже 3,5 мільйона білих), але вони вибирають білих гро-
мздян, які заступають їх у виключно ..білому" парляменті. 

П Р Е З И Д Е Н Т З'ЄДНАНОЇ АРАБСЬКОЇ РЕСПУБЛІ-
К И НАССЕЃ ЗВЕРНУВСЯ ДО ЗДА за позичкою в сумі 
І50 мільйонів долярів на будову великого збірника збіж-
ж я і на електричну станцію. Давніше ЗДА признали бу-
лн цю допомогу для Нассера, але після того, як в КаїрО 
підпалили американську бібліотеку імені Джона Кеннеді, 
ця допомога була відкликана. ^ . ` 

В Еквадорі почав урядувати тимчасовий 
президент Єрові Індабуру 

Кіто, Еквадор. — Внбра-
най партіями новий тнмча-
совий президент Ќлементе 
Єрові Індабуру перебрав у . 
рядування від військової 
хунти 30-го березня та склав 
присягу на конституцію. В 
своїй інавгураційній промові 
новий президент обіцяв як-
найскорше зарядити конГре. 
сові її президентські вибори. 
Новий президент має 61 рік. 
Це відомий в Еквадорі биз-
несмен і плянтатор. Летун-
ство привезло його до столя. 
ці літаком, бо це воно по-
дбало про те, щоб закінчила 
урядування військова хунта, 
яка складалася з адмірала 
Рамона Кастра Хіхона, гене, 
рала Марка Гандарн Енрі-
кеса і генерала Луїса Кабре. 
ра Севіллі. Цей останній ге. 
нерал заявив, що він почу-
васться щасливим, що може 
закінчити 32-місячне уряду, 
вання на `становищі голови 
військово! хунти. Ц я хунта 
урядувала від 11-го липня 
1963-го року, перебравши 
владу від президента Кар-
льоса Хулія Арозементи то. 
му, що він був алькоголіком. 
Новий тимчасовий президент 
скасував всі обмеження, які 

Клемене Єрові Індабуро 

зарядила була хунта, та ого . 
лосив амнестію. Студенти 
демонстрували проти номі. 
нації нового президента, але 
поліція и військо приверну-
лн спокій в країні. Не знати, 
де знаходяться члени хунтќ. 
Одні твердять, що вони вн-
{халн літаком, який стояв на 
поготові від кінця минулого 
тижня, до Бразилії. 

Криза уряду кубинського диктора 
Вашингтон. .— Сюди на- кубинської фльоти. На ци-
дійшлн з різняќ джерел ві-1 вільному фронті зайшли змі. 
стки про та, їло. кубннськнй, диктатор Фідель Кастро пе-

иу комуністичному режяма. 
ві. Подавані вістки в урядо. 
вому військовому журналі 
свідчать про те, що насталя 
великі ' зміни на військових 
становящвѓг,' які `не"Уожяа ' 
вважати за звичайні перениє, 
сення чи номінації. Зміни бу. 
ли на становищах шефа 
штабу армії та на пості ко-
манданта західньої армії. 

них справ. В останньому ча-
сі численні кубинські дипло. 
мати За кордоном вибрали 
свободу і просили про право 
азилю в чужих країнах. 
Треба пригадати, що Кастро 
зірвав дипломатичні зв 'язки 
з комуністичним Китаєм, я -
кий відмовився купувати-ку. 
бннськнн риж в такій сќіль. 

У КИЄВІ ЗАСУДИЛИ УКРАЇНСЬКИХ 
ПИСЬМЕННИКІВ 

Кнїт. — 3 Києва доходять 
вістки, що там при кінці 
І 9 6 5 відбувся процес проти 
групи українських пнсьмен-
ннків, що їх обвинувачували 
на основі того самого параґ-
ріафу советського карного ко. 
дексу, що й російських пнсь-
менннків Аядрея Синявсько-
го й Юрія Данієля (проти -
соистська пропаганда). У 
цій групі письменників було 
10, чи теж 12 письменників, 
яким закидувалн протксо-
рстську пропаганду в їх 
письменницькій і критичній 

_ Діяльності. Немає точннх ві-
домостей про цей процес. Це 
тільки московському проце-
соаі, в якому були засудже-
ні два совєтські письменнн-
ки, один росіянин а другий 
жид, світова преса прясвяти-
ла стільки уваги і місця, 
зроблено стільки протестів і 
напноаио стільки заяв. Про 
українських письменників 

Ніхто і не згадав, та й ніхто 
це поцікавився їхнім проце-
срм і присудом. Всіх їх засу` 
дали на ув'язнення і йнсил-
ку на важкі роботи на за-
сланні. Як подають, цей про-
цес відбувся у зв 'язку із 
справою помершого в 1063 
rfbera Василя Снмоненка. 
Відомо, вірші Симонснка з 
яскравою національною іде-
cto, які не дозволено друку-
ватн в Україні, дістались за-
кордон і тут були надруко-
вані спершу в журналі „Су-
часність", а потім окремою 
збіркою під назвою „Берег 
чґекань" у видавництві „Про-
лог в 1965. Справу пересил-
кн віршів Василя Снмоиен -
Ќа розсліджували совєтські 
органи безпеки. Про це гово-
рнть докладно лист мамя по-
ета, селянки - колгоспниці 
Ганни Щербань, надрукова-
ннй у „радянській Україні" 

Тетяна Кошиць померла у Вінніпегу 

страі-Кастроѓ не поїхав еам 
`до Москви на з'їзд, бо не, міг 
залншитн Куби в таких не-
певтпгх 'для режиму часах. 
Не вислав він туди також 
сві^'`-браМе`Рвкал а-цик оь-
кщ причин, і Кубу заступає 
в Москві організаційний сек. 
ретар Комуністичної партії 
Армандо Гарт, який не мас 
більшого значення в кому-

Змінений також комендант' ністичній верхівці на Кубі. 

Громада в Трентоні влаштовує 
Шевченківський Концерт для 

американської публіки 
Трентон (Юко) . — Небу-

денну, мабуть ще ніде в А-
мернці не практиковану ім-
презу, влаштовує в неділю, 
З-о квітня ц. р. в Трентоні. 
Н Д ж , — місцевий Відділ 
Українського Публіцнстич-

^но-Наукового Інституту. Це 
буде концерт на пошану 
Тараса Шевченка, призна-
ченнй для американської 
публіки. В цьому концерті, 
на запрошення Відділу УП-
Щ, візьмуть участь: Марта 
Кокольська — сольоспів, 
Марія Цісик — фортепіяно-
ве сольо і супровід, Зорес-
лава Колінко — уривки з 
творчості Поета та ведення 
програми (в англійській 
мові, Володимир Цісик — 
скрипкове сольо. Концерт 
відбудеться в новозбудова-
ній АвдиторіІ Стентового 
Музею при Вест Стейт Стріт 
(побіля Каагун Стріт і 
Джан Фіч-Фрі Вей). Поча-
ток концерту в 3-тій годині 
по пол. Вступ на концерт 
вільний Квитки можна о-
держати на пів години пе-
ред початком програми у 
вестибюлі музею — аадито-
рії. Авдиторія мав 416 сндл-
чнх місць — о)ютелів і тут 
примінюеться засада ‚.пер-
шнй прийшов — перше міс-
це найшов". Довкруги му-
зею — чимало для вільного 
парќування автомашин. З 
огляду на важливість цісї 
імпрези, Управа Відділу 
ЎПНІ поробила усі старан-
ня, щоби цей концерт у по-
шану Кобзаря України, 
пройшов з якнайкращіѓм 
пропаґаядивно . моральним 
успіхом. До цього можуть 

українці — мешканці Трен-
тону й околиці причинитись 
так своєю, як і ними запро-
шених американських гос-
тей —1 Участю. Про цей не-
буденний концерт — шй-
роко розпнсусться амсрн-
канеька преса: оба трентон-
ські щоденники та інфор-
маційні б'юлетені Нюджерз-
ського Стейтового Музею, 
який тількищо недавно був 
побуд'ований та відданий 
губернатором Р. И Ѓюзом 
до публічного корнстуван-
ня. Від успіху цісї імпрези 
залежить багато. В майбут-
ньому бо можна буде влаш-
товувати такі імпрези час-
тіше, а це може тільки при-
чинитнся до розголошення 
доброго імені України та 
українських громадян в на-
шому стейті і в ЗДА. При 
цій нагоді американська 
публіка щоразто більше бу-
де озайомлюватись з над-
бяннями культурної скарб-
ннці нашої Батьківщини та 
досягненнями у найрізно-
родніших секторах нашого 
жнття-буття в Америці. Для 
української публіки користь 
із цього концерту подвійна: 
можна почути наших май-
стрів музики, співу н мис-
тсцького слова, віддати ці-
сю дорогою свою пошану 
Кобзареві та оглянути прн 
цій нагоді чудово влашто-
ваннй американський му-
рей, знамениті мистецькі 
картини, експонати та та-
кож нещодавно збудоване 
Плянетаріюм. Музей від-
критнй кожного дня від го-
дннн 9-тої до 5-тої, а в не-
ділі від 3-тьої до 5-тої по 
Пол, . . . . 

раптом мені кажуть сусіди, 
що вірші й щоденники `мого 
сина передають закордонні 
раді'останції. Я була дуже 
здивована, як вони туди по-
пали. На похорон і після по-

хорону приїжджали з Києва 
його товариші Іван Світлич-
ннй, Анатолій Перепадя та 
інші — всіх я не знаю — 
були з Львова і з Києва і во-
нн попросили в мене синові 
рукописи. Вони їх прнвлас-
ннлн, пустили по руках." Це 
сфальшоване визнання ма-
ми поета Снмоненка, вона ж 
неписьменна і не могла під-
пнсуватн таких заяв, стало 
підставою обвинувачення. В 
процесі у Києві, що про ньо-
го прийшли вістки, стояв пе-
ред судом саме Іван Світлий-
ний і ще інші молоді літера-
тори. Прізвищ цих молодих 
письменників не знаємо, бо 
українські письменники не 
удостоїлись тієї уваги, що її 
мав процес Сянявського і 
Данієля, про яких писала і 
совєтська преса і закорд^н-
на. Процес українських пись-
менників окупаційна влада 
промовчала, засудивши їх 
потаємно на заслання і важкі 
роботи. Навіть у справ; засу-
ду колоніяльна Москва за-
стосовує дві мірки: росіянам 
дав розголос, а українців су-
д к ї ь пртавашо. Н а останньо-
му'Ь'їз#! комуністичної пар-
Тії України Олександер Кор-
иШчук п'ятнував усіх тих, 
хто слухає закордонне радіо. 
В листі ма^ми Василя Симо-
ненка маємо вістку, що їй 
говорили сусіди, що вірші 
СшііІо#ЄвК# подає закордон -
HV р^адіо. Значить І на селах 
чують це закордонне радіо і 
тому в такому страху окупа-
ційва влада в Україні перед 
закордоном. Вона навіть не 
відважилась на прилюдний 
суд над письменниками, щоб 
народ не знав про їхню про-
вину, про те, що їх судять за 
яаціональяу ідею. Та є радіо, 
що його так п'ятнували і се-
кретар комуністичної партії 
Укр^їнн Ц Ш а д е е т і 'власник 
„орденів Л д а ш а ' Ѓ О л в к с а н -
дер Корнійчук і наЙважніше-
це радіо слухають на дале-
кому колгоспному селі. То ж 
і довідається народ про по-
тасмний; засуд українських 
пнсьменнтсіз. -

У В'етгшмі демонструють проти режиму 
маршала Ќі 

Сайґон. — Демонстрації 
проти військового режиму 
маршала Ќі у В'стнамі про-
довжусться. В Д а Нанґ дві 
тисячі демонстрантів несли 
проти - американські транс-
парентн. Говорять про ін-
фільтрацію північних в`єт -
намців на тон терен, який 
став неспокійний від часу, 
коли був усунений комен -
дант корпусу в цьому райо-
ні буддист Нґусн Ханљ Тѓі. 
Представники центральної 

влади не панують над снту-
ацією в цьому північному ра 

Нанґ і в Гюе, великих де -
монстрацін 31-го березня, ко-
ли випадають роковини 
смерти першого короля В'ст-
наму Гунґ Вўонѓа. Буддисти 
задумують получнтн відзна-
чеНня цього свята із демонс-
трацісю в роковини смерти 
будднстської студентки Квач 
Тѓі Транк, що згинула під 
час перевороту уряду Дісма 
в 1963. Транк стала націо -
нальним героєм будднстсь-
кого В'стнаму. Прем'єр Ќі 
повідомив, що він „вжне від-
повідних заходів" для успо-
ковннл цісї провінції, якиў` 

Вінніпег. — 26 березня 
1966 p., в санаторії на Сен-
Вітал, передмісті Вінніпегу, 
після 42 днів непрнтомности, 
померла вдова проф. Олек-
сандра Кошиця, сл.п. Тетя-
на Кошиць, проживши 74 
роки. Українство понесло з 
її смертю велику втрату: 
двадцять років вона була 
управителькою Музею, Ар-
хіву й бібліотеки Осередку 
Української Культури і OCBL 
ти, яким віддала всю свою 
енергію, знання, час і лю-
бов. Видатний знавець на. 
родного мистецтва, продовж, 
киця свого славного мужа в 
культі української пісні й 
музики, внховниця молоді 
на цьому полі, диригентќа 
— вона стала незамінимою. 
Тетяна Кошиць народилася 
25 січня 1892 року в місті 
Вінніці, на Поділлі. По скін. 
ченні гімназії вибралася, на 
18-му році життя, до Києва 
учитися дальше на Вищих 
Жіночих Університетських 
Курсах. Грошей не мала 
(донька небагатого учите, 
л я ) , але вміла співати й під. 
учувати школярів. Тим і за . 
робляла на життя в Києві і 
на науку. Вступивши до хо-
ру Ол. Кошиця, залишилась 
з ним назавжди. З тим хо-
ром, що став Українською 
Республіканською Капелею, 
виїхала в світ: по Европі й 

Сл. п. Тетяна Кошиць 

Америці (Північній і Пів-
деиній). В Канаді оселилася 
в 1946 році. Похорон відбу-
деться в суботу, 2-го квітня, 
о год. 11:30 з Православно-
го Собору св. Покрови у ВІН. 
нітіегу на РнверсаЛд цвкя-
тарі. Похована буде у мав-
золеї, де спочивають і остан. 
ки її мужа, проф. Ол. Копій, 
ця. Напередодні увечері па . 
нахнда в залі УНО. 

НА нАшиь НЕ спот ЗЕМЛІ 
(Що пишуть комуністичні газети в Україні) 

„ Ш И Й Т Е САМІ" 

йоні. Сподіються тут, і в Да не поможе вговорювання 

Білети на прем'єру „Нового Театру" 
випродано 

Ню Иорк. — „Новий Те. 
атр", який вперше виступить 
перед публікою 2-го квітня 
з виставою драми Лесі Ук-
раїнки ‚‚Камінний господар" 
у постановці Володимира 
Лисняка , випродав усі місця 
на цю прем'єру ще 21-го бе. 
резня. Адміністрація театру 
повідомляє, що п'сса буде 
повторена ще двічі, в най. 
ближчих тижнях. „Ми вже 
повернули понад 70 замов-
лень ня квитки на прем'єру, 
але ці замовлення дальше 
приходять," — сказав Ро . 
ман Стецура, фінансовий 
референт в адміністрації Но. 
вого Театру. Він подав, що 
театр повторить „Камінного 
господаря" 23-го квітня і 
1-го травня в тім же театрі 
„Барбнзон Плаза", при Сен. 
трал Парк Саут і 6-та Еве-
ня. Формально, квитки на 
прем'єру були дарові. Адмі-
ністрація висилала їх усім 
меценатам, які вплатнлн по 
10 долярів на Новий Театр. 
Квитки на 23-го квітня є вже 
в розпродажу по 6, 5, і 4 до-
лярн. Першого травня театр 
плянус повторити драму в 
пообідних годинах для чле-
нів молодечих організацій 
Ню йорќу й околиці. Серед 
гостей, що їх Новий Театр 

запросив НР прем'єру, буде 
пані Ізидора Косач-Борнсо. 
ва, сестра Лесі Українки. 
Через цікавий збіг обставин. 
„Камінний господар", у по-
становці Володимира Лнсня. 
ќа, вийде на сцену Нового 
Театру у своє 54-ліття. Леся 
Українка закінчила писати 
цю українську версію „Дон 
Ж у а н а " в квітні 1912 року. 
Щоденник „Ню Иорк Тайме' 
з 26-го березня подав вістку 
про першу постановку ‚‚Но. 
вого Театру" у своїй теат-
ральній секції. 

ВИСТАВКА ЯКОВА 
ГНІЗДОВСЬКОГО У 

ФІЛАДЕЛЬФІЇ 

Філадельфія. — Відділ Об'-
єднання Мистців Українців 
Америки влаштовує вистав-
ку праць славного нашого 
мнстця Якова Гніздовського 
в виставових залях Мнстець. 

Кожен з нас уже 
найближчим часом відчує, 
як зросла турбота про ньо-
го," — тішить новою п`я-
гирічкою своїх читачів ре-
дактор часопису „Молодь 
України" (11 березня) у 
передовнпД. „Виробляйте ра-
дість!" 

Як зразок такої ‚‚турбо-
тй", часопис ілюструє, що в 
Києві, Одесі, Львові та До-
нецькому відкрито будинки 
одягу „Шийте самі", де під 
керівництвом досвідчених 
майстрів можна самому по-
шитн та, - долатати одяг. 

ОБОВ'ЯЗКОВА НОРМА 
Всі колгоспники та кол-

госпниці в Україні повинні 
виробити обов'язкову кіль-
кість трудових днів. Не 
встановлена обов'яз норма 
трудоднів лише для тих, 
хто в колгоспі перший рік, 
тобто для учнів, які по за-
кінченні шкіл ідуть працю-
вати в колгоспи. (З „Моло-
ді України" 11 березня). 

ХТО СТВЕРДЖУЄ 
Ш Л Ю Б 

Немас на весіллі церков-
ннх свічок, не побачиш сліз 
молодої, —- пише про новий 
шлюб секретар комсомолу 
села Руської Поляни (Чер-
кащина) у „Молоді Укра-
їнн" з 5 березня. 

Шлюб, — розповідає він 
далі, — реєструється у сіль-
ській „Кімнаті щастя". 
Хлопці й дівчата утворюють 
весільні ворота. Під звуки 
маршу наречені килимовою 
доріжкою, усипаною квіта-
мн. підходять до ресстра-
ційногс столу. Не піп, не 
свашки, а голова сільради 
стверджує шлюб, говорячи, 
щоб молоді були щасливі. 

Потім обсипає їх пшени-
цею і цукоркамн. Процесія 
прямує до хати молодої. 

На весіллі грає радіоля 
чи баян. Молода входить у 
танок. Іноді якась бабуся 
зашепоче: „Всевишнього 
побійся. Гріх танцювати". 
Але наречена танцює. 

Церкву в селі з`акрили. 

ВДАРИЛИ ЧОЛОМ 
П Е Р Е Д МОСКОКСУКИМ 

СТОЛОМ 

До Москви на чолобнтню 
їздили Л. Новнченко, Б. 

кої Студії у Філядельфії прн І Буряк, С. Крижанівськнн, 
И. Кнсельов та М. Шумило. вулиці Попляр ч. 2322. Від 

ќриття виставки відбудеться 
в суботу, 2-го квітня о годи-
ні 4-ій після полудня. Вн-
ставка буде відкрита до 17-
го квітня, по суботам від 4-ої 
до 7-ої, по неділям від 12-ої 
до 6-ої. а в інші дні від 7-ої 
До 9-ої ўвечорі. 

України", — пише з Мос-
квн кореспондент „Радян-
ської України" у часописі з 
8 березня. 

„НЕ ГОЛОДЮШСА,.-у 
А К Н Я Г И Н Я " 

Тепер ти не Голодючка, 
і не тому не Голодючка, що 
по чоловікові інакше пк-
шешся. "Геііер` тк княгиня, 
— пише про Марію Скиць-
ко (дівоче прізвище — Го-
лодюк) кореспондент ‚‚Мо-
лоді України" Р. Федорів у 
числі з 8 березня. 

Як же живе „княгиня"? 
Вонд — доярка в колгоспі 
села Тншківці, Городенків-
ського району на Івано-
Франківщнні. Вже одннад-
цять років доярка. „А це, 
бігме, не легко, — каже Р. 
Федорів. — Це не тільки спі-
ваноч'кн над тихим ставом, 
під ясними зорями. Бо бу-
вають досвітки, коли надво-
рі дощ. сніг, вітер. І бува-
ють безсінні зими і випале-
ні спекою, голі, безтравні 
літа. Як, приміром, перед-
мннулого року. Чи був тоді 
час у Пашківцях на співа-
ночкн ? Замість співанок 
шукали в'язаночки зеленої 
травиці: косили старі межі, 
рови, носили на плечах 
снопики спаленої кукуру-
дзн А між доярками носн-
ла і Марія Скнцько, яка 
мас дівоче прізвище Голо-
дюк." 

„А ти таки княгиня, — 
намагається переконати її 
Р. Федорів. - - І не тому 
княгиня, що що маєш но-
внй терем, а в ньому добра 
повно. А тому, що оце село 
— твоє, і поля навколишні 
— твої. І фар.чи — твої. І 
корівки — твої . . ." 

„ПОТЕЛИЛИСЬ 
КОРІВОНЬКИ" 

Нову колгоспну щедрівку 
надибуємо у „Молоді Укра-
їнн" з 8 березня: 
Щедрик, щедріїќ, 

щсдрівоньки, 
Потелились корівоньки. 
Та й на фармі потелились, 
Теляточка народились. 
Будем ростить них теляток. 
Для колгоспників достаток. 

КУЛЬТУРНІ ПАСОВИЩА 
За наказом партії, на за-

хідніх землях України, — 
пише В. Гарб у „Радянській 
Україні" з 1 березня, 
створюють культурні пасо-
внща. На Львівщині вже є 

їх два дні слухали у Спілці, близько семи тисяч гекта-
Пнсьменників CCCP на спе-
ціяльному засіданні ради з 
української літератури під 
головуванням Є. Поповкіна. 

„Було обговорено багато 
насущних питань творчої 

рів таких пасовищ. Подібне 
і на Поліссі. 

В колгоспи завозять 
стовпи та колючий дріт, 
потрібні для того, щоб ого-
родитн загони на пасови-

діяльности письменників І щах. 
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Мих. Кнлимннн 

КПСС ДІСТАЛА ЩИГЛЯ 

На сторожі миру 
В Европі, Азії й самій Америці, тут і там лунас відо-

ме гасло: ‚‚Єнкіс, гов говм!" — Американці, забирайтесь 
додому! Правду сказавши, самих американців воно не 
тільки не бентежить, але часто навпаки. Відома минуло-
річна справа з тим гаслом, що появилось на мурах домів 
в одній із мешканевих секцій Токіо. Коротке слідство япон. 
ськоі поліції виявило, що те гасло повиписували — діти 
американських дипломатів. Американці хочуть додому! 

Однак, коротке знайомство із ситуацією в світі вказус, 
що це було б світовою катастрофою, якби Америка повер-
нулася до свого традиційного ізоляціонізму. 

В акції ,,Єнкіс, гов говм" в Европі перед веде Фран-
ція з її президентом де Голлем — не згадуючи про больше. 
виків. Тим часом Европа без американської оборонної сили 
свосю власною слабістю прямо запрошупала б Москву до 
нової агресії. Совстськнй Союз сднннй міис європейськими 
державами мас збройну силу на суходолі, 'на морі і в по-
вітрі, з якою треба рахуватися. Колись могутня на морях 
Англія в жадному разі не є вже поважною перешкодою 
для большевицької агресії. Щ е .меншою с Франція. Най-
більшою армією розпоряджас ще Німеччина, але вона 
не мас ядрової зброї, не мас стратегічного летунства, не 
мас фльотн, що могла G ставити чоло напасникові. 

Щ е трагічніше представляється справа в Азії. Єдиний 
червоний- Китай може вважатися там справжньою військо-
вою потугою ‚яка з кожним роком зростає і вже незаба-
ром може мати ядрову зброю. Всі інші — майже безпоміч-
ні. Індія мас величезні людські ресурси, але її оборонні 
спроможності дуже обмежені. В Японії ще тільки деба-
тують над проблемою,створення оборонної сили, бо її те-
перішня армія — це радше полщійна сила для` внутріш-
нього-`вжитку. ` Без-б5в-,0в0 -американських- вояків^ в Азії, 
без Сьомої фльоти на Пацнфіку з її підводними ракетними 
суднами „Поляріс" і без 5,400 модерних літаків та ядро-
вих ракет на базах в Азії і довкола Азії, червоний Китай 
практично не мав би значних перешкод, щоб захопити той 
континент. 

Америка свосю оборонною силою перевищує ввесь ко. 
муяістнчннй бльок держав із Совстським Союзом та чер-
воним Китаєм включно. В атомовій оборонній силі вона 
їх перевищує приблизно вдесятеро. Американські союзнн-
кн, що разом в Европі і Азії становлять кругло половину 
американської оборонної могутности, цю перевагу вільно-
го світу збільшують до такої міри, що в Москві чи Пей-
пінгу мусів би бути хіба божевільний, щоб поважився на 
тотальну агресію, якч була б неминучою загладою для 
комунізму. 

Прн всій галасливості большевицької пропаганди про 
американський „імперіалізм", Америка за свосю тради-
цісю і природою є ізоляційною країною, і тільки історія 
та доля накинули їй, проти її в о л і й бажання, ролю за-
хисника миру в світі. З досвіду, здобутого після другої 
світової війни, Америка таки рішена це свос високе при-
значення виконувати. 

Підвищувати, `їй не 
підвищувати податки 

В'єтнамська війна, як кожна війна, коштує гроші, і ці 
гроші мусить платити американський громадянин. Зви-
чайно бюджет держави передбачає спеціяльні видатки на 
озброєння і безпеку, але ці фонди — Хоч і високі — не 
можуть покрити всіх коштів війни. Уряд ЗДА стоїть пе-
ррд важливим питанням: звідки взяти гроші на коштовну 
ВІЙНУ v В'єтнамі? Найпростіша споава — покласти спеці-
яльний податок на населення. Війна в Азії ведеться за 
загальну справу свободи і миру, і кожний громадянин зо-
бов'язаяий внести свою частку в осягнення перемоги у 
тій справедливій війні. Однак, Демократична партія, яка 
с при владі у ЗДА, не дуже бажає підносити податки, бо 
це може вплинути на висліди найближчих виборів. 

Президент Джансон пробував був використати на во-
снні видатки фонди, призначені в бюджеті на внутрішню 
економічно-соціяльну програму, але Конгрес зустрів цю 
пропозицію неприхильно. Разом і демократи і республі-
канці виступали проти того, щоб не видавати грошей на 
соціяльно-економічну програму в краю, а тими о^юндами 
покривати кошти війни. 

Вагання Президента щодо підвищення податків за-
сновані не лише на-політичних розрахунках. Вони мають 
своє коріння головно в економіці. Пожвавлення в торгівлі 
і в промислі, що його завважуємо у ЗДА протягом двох 
років, свосю причиною мас саме зниження податків. Об-
ниження податків у 1964 і 1965 pp. збільшило запотребу-
вання, а далі обнизило число безробітних. Президент прн-
пускае, що нові податки діятимуть навпаки: зменшать 
економічне пожвавлення і спинять ріст продукції та за-
труднення. 

Плян Уряду контролювати і пожвавлення в еконо-
міці і помітне зниження вартости американської валюти. 
Вже від довшого часу відкрито говориться про загрозу 
інфляції у ЗДА. Але ця загроза не страшна для Уряду 
доти, поки він контролює інфляційний ріст. Уряд навіть 
заінтересований у зниженні вартости доляра, і має опра-
цьований плян зросту цін на продукти та підвищення 
платень працівників. Останній договір транспортовнх пра. 
цівннків у Ню Иорку обурив Президента, бо цей Договір 
перейшов запляновані межі здорової підвишкн — 3.2 від-
сотка 

Та ця плановість Уряду не втішається підтримкою всіх 
заінтересованих чинників. Професійні спілки вимагають 
підвищення платень для своїх членів, не зважаючи на 
урядову плановість здорової економіки. Залізннчі спілки 
виставили вимогу піднести платні на 25 відсотків, елек-
трнчні — на 13 відсотків, а спілки працівників летун-
ськнх ліній — на 15. Голова Американської Федерації 
Праці Джордж Міні, не маючи підтримки провіднѓиків Де-
мократпчної партії в своїх намаганнях здобути підвишкн 
для робітників, заповів, що він може зірвати з Демокра-
тичною партією і ‚.купити" — зрозуміла річ, голосами 
при виборах — іншу партію. 

Тут і вся трудність Уряду. В демократичному суспіль-
стві не можна порішити справ самим розпорядженням Уря. 
ду. Президент мусить дивитися не лише на добро держа-
ви, але й на .‚задні колеса", що вирішують політику в 
демократичній державі. Тому то його рішення про під-
внщеннл податків потребує довгого розгляду і перевірки. 
Сподіваються, т о Президент зголиться на поступове під-
внщення податку, щоб і не зражувати населення і наглим 
рішенням не спричинити змін в економіці. Спеціалісти 
передбачають, що таке підвищення податків утримає по-
жвавленкя в американському господарстві і у внсліді 
буде корисним для всього населення. 

Куритнба- — Пригадую, 
ще в середній школі нас, 
кілька учнів, по закінченні 
навчальних годин, сіли роз-
кладатн доміно. Грали на 
щиглі. Хто скільки вічок 
програв, той стільки й діста-
вав ударів по лобі, зробле-
них вказівним або середу-
щим пальцем, пущених з 
пальця великого. Змаган. 
ням зацікавився присутній 
ще в клясі вчитель. Підсів 
до нашої кампанії, ввійшов 
у гру. При тому він запро-
понував ввести такого роду 
вдосконалення: на палець, 
який б'с, насувати напере, 
тоќ. Йому спочатку щастило, 
вигравав. Кожному з нас оз-
бросним у наперсток паль-
цем понабивав не синці, а 
справжні гулі. Та ось і йо-
му ввірвалося- Програв усьо-
го одне вічко, але наперст-
кового щигля мусів дістати. 

Ніхто з учнів спочатку не 
наважувався провести екзе-
куцію, і довелося вдатися до 
жеребків. Той же, хто ви-

нання нових директив. Там, 
у тих матеріялах, крім то-
го, всі присягалися в цілко-
витій вірності ' партії та її 
ЦК. 

Зовсім інакший характер 
має звернення 27-ми, уклй-
дене в іншому пляні й напн-
раяе іншим стилем. : j 
, Перед з'їздом у Москві і 
взагалі в СССР поширилися 
чутки про можливість рега-
бїлітації Сталіна- І ось звер-
нення 27-ми рекомендує пар-
тійному з'їздові стриматися 
від цього, попереджас з'їзд, 
що реѓабілітація Сталіна !)te-
клнче велике невдоволення 
серед населення і завда'сть 
Совстському Союзові неиѓр-
правної шкоди. `" 

Д у ж е багато вс ілякий ду-
мок навіває це звернення. 
Скажемо про деякі. ,--, 

Насамперед, взято в вьо-
му під сумнів, що більшеѓ т -
заздалегідь визнано помнл-
ковою позитивну оцінку 3^3-
дом ролі Сталіна. А досі пар-
тію вважалося непомнлЬ-

К. Крупськяй 

ХВИЛЬОВИЙ СЕРЕД. ФІЛОСОФІВ 

тягнув припис, луснув з усі-! ною, ухвали її з'їздів ні$іо 
сі сили, а ж задзвеніло — не j не мав права не то заперр-
знати чи голова, чи напере- .чувати, а навіть піддавати 
тоќ. І в тій самій хвилині, не найменшій - критиці, , ІДо 
змовляючись, ми склали до-
міно до коробка, бо... відпала 
цікавість продовжувати гру. 
А вчитель зі щиглем відтоді 
`втратив серед нас усяку по-
вагу та авторитет. 

А ось тепер, вичитую в 
бразильських часописах, 
щигля дістала ціла КПСС-
Двадцять сім інтелектуалів, 
сеізед _них видатний, фізик, 
академік, директор Інститу-
ту Проблем Фізики, Петро 
Капиця; лавреат нобелівсь-
кої нагороди Ігор Тамм; зна-
ний письменник - романіст 
Константин Паустовський; 
відомий поет Константин 
Сімонов; знаменита балери-
на Марія Плісецька та інші 
написали й передали до ЦК 
КПСС спеціальне звернення. 

Уже самий перелік імен 
вказус на те, що для підпи-
сів під тим зверненням заз-
далегідь добиралося провід-
них осіб з різних ділянок ін-
телектуального світу — від 
найкпащого фізика, всесвіт-
ньовідомого . фахівця від 
нуклеарної ен'ергії до в и ѓ . 
нятково популярної ба-
лернни. Отож, за кожним 
таким підписом стоїть не од-
на людина, а тисячі, і тому 
можна вважати той доку-
мент голосом інтелектуалів, 
зверненим до ХХГО З'ЇЗДІ' 
КПСС. 

Дотепер усілякі листи, 
звернення, а найчастіше ра-
портн про виконання й пере-
виконання зобов'язань та 
плянів перед кожним всесо-
юзним партійним з'їздом 
надсилалося тисячами від 
колгоспів, промислових під-
присмств, наукових, куль-
турно - освітніх, літератур-
них та мистецьких організа-
цій, а то й від „союзних рес-
публік. Всі вони укладалися 
за одним зразком, за пев-
ним стандартом, „повністю" 
схвалювали генеральну лі-
нію партії і приєднувалися 
до її навіть ще не прийнятих 
постанов. У тих рапортах та 
зверненнях дякувалося пар-
тії за „опіку та мудре керів-
ництво" і обіцялося надалі 
ще напруженіше працювати 
для виконання й перевико-

схвалив чи схвалить черго-
вий з'їзд КПСС, то с свашф, 
мудрим, непорушним і зеЗбо-
в'язуючим . для всіх `грома-
дян СССР. Тепер же, пі$пя 
звернення 27-ми, цю усталів-
ну й суворо дотри му в а н у ^ -
саду заперечено. НаЛрйвду, 
нічого подібного в історії Со-
встського Союзу ще Hefv4y-
вало! `" ' " І ' ` - ` (J . І Г Ч^.`-

Далі , до партії, до її зЯз-
дів, найбільше, що дозвойя-
лося — це подавати „заяви" 
й „прохання", і то такі, яв? 6 
цілком покривалися з її', ѓс-` 
неральною лінією, скажімо, 
піднести продуктивність пра-
ці, загострити „пильність1'- у 
боротьбі за здійснення тісї 
лінії і т. ін- А тут — перес-
торога, навіть вимога нзте-
лектуалів; отже знехтування 
усталеного десятиліттями, 
здавалося, незмінного поряд-
ку. 

Дотепер в СССР комуніс-
тичяа партія була єдиним 
„виразником думок і ба-
жань усього совстського на-
роду", лише вона мала^пра-
во „дбати" про інтереси ро-
бітничої клясн, колгоспного 
селянства, трудової івтелі-' 
ґенції. Звернення ж 27-ми 
все це заперечує. 

Коли б раніше трапилося 
щось подібне, то це в'дразу 
кремлівські бонзи визнали'б 
за „контрреволюцію", і вчн-
нилн масову криваву роз-
праву. Тепер ЦК мусів мозч-
ки прийняти звернення 27-
ми, і в своїй доповіді Вре'ж-
нсв лише натякнув на нього, 
картаючи тих осіб, що, мов-
ляв, заразилися чужою Це` 
ологісю і „очорнюють" со-
встську систему. 

Нам видається, що в сп`ра-
ві реѓабілітації Сталіна у 
московському комуністично-
му проводі нема однозгіднос-
ти, і тому довкола цієї спра-
ви точиться там глуха, впер-
та боротьба. Правдоподібно, 
що найбільшим прихильни-
ком відновлення „культу 
особи Сталіна" с відомий 
терорист, колишній шеф та-
ємної поліції СССР, органі-
затор підступних убивств 
українських політичних про-
віднкків на еміграції, Лева 

Коли англієць, німець чи 
француз побачить в амерн-
канській книгарні книжку 
про свою країну, то це не 
справляє на нього особлнво-
го враження. Однак, тйк 
„холоднокровно" не може 
повести себе українець, коли 
йбму так, я к авторові цих 
рядків,' по багатьох, роках, 
уперше довелося побачити в 
американській книгарні 
книжку з внразним написом 
„Оповідання з України", 
яка, я к і всі інші книжки, 
продасться на j загальному 
рйнку.і 
і Названа книжка особливо 

звертаЬ , увагіу, українця, j бо 
оф'ортна J? Нђе ‚барви ів)ашо-
го національногЬ прапора: 
лан золотої пшениці із го-
лубнм заголовком на його 
тлі-

Це — збірка із п'яти опо-
відань Миколи Хвильового у 
перекладі Ю. Луцького, Ан-
друсишина та інших перек-
ладачів. Збірку упорядкував 
Юрій Луцький, професор 
Торонтського університету. 
Він же і написав вступ до 
неї. ' ., , , ', 

Проф. Луцький знайомить 
англомовного читача не 
тільки з Х'вильовим, але та-
кож з політичним станом, в 
якому Україна опинилася 
після прогри визвольних 
змагань. Цим він розв'язўе 
питання більщости читачів, 
які поверховно, або й зов'сім 
мало обізнані із творенням 
„комуністичного царства". 

Переклад; т о ч и т ь ‚прекра-
сно, а п'ять оповідань і рпр- ^ о в о г о -знгшв--^лотжеряжу 
гад Аркадія Люоченка про ють, якими небезпечними 
Хвильового виразно харак- (для Москви були ті україн-
теризують тяжкий ЩЛЯЗс і цД, що кидали клич „Геть 

для зрозуміння читача, бо 
воно мас в собі елемент не 
тільки жорстокости, але й 
звиродніння. 

У „Сентиментальному опо-
віданні" вже виразніше вис-
тупас невдоволення Хвильо-
вого большевицькою систе-
мою. Примара терору стас 
дійсністю- Інтелігенція, що 
намагалася уникнути того 
терору, так, як артист Хяр-
хар,' замякасться` в ^собі ' і 
для заспокоєння нервів звер-
тасться до горілки. 

В оповіданні „Головний 
інспек"гор'' Хвильовий ще 
внразніще; характеризує все-, 
могутність партіЃ, для якої 
люди мусіли жертвувати все, 
н'авіть своє рйдннне щастя. 

Найбільш яскраво показа-
но розчарування Хвильового 
в п'ятому оповіданні ‚‚Іван 
Іванович". Тут автор уже 
виразно вказус на те, на чо-
му спирасться комунізм. 

Спогад Аркадія Любчен-
ка „Його таємниця" зао-
круглюс збірку в цілість і 
дас змогу читачеві зрозуміти 
Хвильового і хвнльовизм, 
проти якого Москва повела 
жОрстоку атаку. Про рега-
білітацію Хвильового в СС-
СР, так само як про регабі-
літацію Грушевського, і мо-
ви нема. Українська Радян-
ська Енциклопедія не зга-
дус Хвильового так, ніби йо. 
го зовсім на світі не було. 

Вміщені на обкладинці 
книжки цитати з мрсковсь-
кої „Літературної Газети" і 
вислів Сталіна проти Хвн 

-Володимир Радзикевнч І j '; г 

У КРАЇНІ ВЕЛИКИХ ОЗЕР 
Џ ` 

З ПРИВОДУ ЮВІЛЕЙНОГО РОКУ УКРАШфЗЮГО ХОРУ 
ІМЕНІ! ТАРАСА ШЕВЧЕНКА В КЛІВЛЕНДІ,ѓОГАЙО 

трагічний кінець'цього блуд 
ного сина України 

Збірка починається олові 

від задрипанки Москви!" 
'‚`Варто відмітити, що цю 
книжку опублікувало „Ви. 

данням „Кіт у чоботах' , у давництво філософічної біб 
перекладі Н. В. Джарсона ІілДотеки" в Ню Иорку, яке 
Д. С. Мірськбгчз. В Цьому 
оповіданні нотки #озчару-
вання Хвильового в ќом^ніз^ J Кидаючи на, ринок цевели 
мі ще 'не вит)азв). -'"' '' 

В черговЬму `опбвідавні 
„Я" Хвильовий: боретеся, сам 
із собою, бо"гіс`^еться 1 не ар'-
же вийти з тенет, pja Щб`вІ` 
данн'я може' бути тяжким 

` ` ' - , м - - . . ' і ' ' - - , .'і 
ВИ І sst =тят 

видає праці світової слави 
філософів-

ќі, в твердій оправі книжки, 
по долярові з а примірник, 
ца видавництво популярн-
зуа праці н а , філософічні 
%еџя, такцх; автррів, як 
0артр, Бертранд Рассел, 
Длђберт, Швайцер, Альберт 
^днштанн т а ін. Такі теми 
як, ‚‚Екзистендіялізм та люд-
ськІ емоції", „Модерний ма-
теріялізм , , ‚^Ікзистенція-
лізм та, томізм" прнваблю-
vysif читача. „Ьповідання з 

"ни" — найгрубша се-
ред цих кяижрк (234 сторін-

Ребеха ц Степана Вандери, 
теперіщній один tac#Kpera: 
pip ЦК КДСС, .АлеѓКоанДер 
Шелепіц. 

Правдоподібво т а к р ^ ,Щ0 

протнвники р^гао1лІтал.ії 
Сталіна в крмун^стнчнІй вер- _ 
хівці, о т ж е " й протнвникн кяХ- Коли б цю книжку в 
Шелепіна, булц активно — 
але потайки, — заангажова-
ні. в збираџні підписів під 
зверненням З Ѓ - І Ш і в надая-
ні тому зверненню шнрок`о-
го розголосу-

Коли пишемо ці рядки, 
ще невідомо, чи взагалі пи-
тання про реѓабілітацію 
Сталіна прихильники остан-
нього серед сучасних мос-
ковськнх ватажків нава-
жаться поставити на роз-
гляд Х Х Ш з'їзду КПСС. Од-
нак, незаперечним с факт 
загальної ненависти насе-
лення Совстського Союзу до 
Сталіна і До сталінщинн. 

Комуністична партія СС-
СР дістала в формі звернен-
ня 27-ми болючого щигля і 
з ґулею на лобі мусить те-
пер виходити на люди. З 
цим „успіхом" вона й прий-
шла до свЬго Х Х Ш з'їзду. 

такому вигляді випустило 
якесь із наших видавництв, 
то напевно не могло б дозво. 
лити собі продавати її по 
такій ціні. 'Засоби масової 
продукції дозволяють обнн-
жувати ціну, хоч інші кннж-
ки цього видавництва ідуть 
по ціні від 2.50 до 15 доля-
рів. 

, Твори французького віль. 
нодумця Сартра та англійсь-
кого пацифіста і соціяліста 
Рассела виходять у цьому 
видавництві нарівні з твора-
ми глнбоковіруючого Швай-
цера. Хвильовий, розчарова-
ний і зневірений у комуніз-
мі, кінчить самогубством, а 
'Рассел у своїй критиці „При-
чина і теорія большевизму", 
хоч признає невдачі комуні-
зму і підреслюс, що Москва 
заплатила за комунізм заве-
лику ціну, все ще вірить, що 

Народе мій . . . 
Задармо в слові твойому 

іскряться 
І сила й м'якість, дотеп 

1 потуга, 
І все, чим може вгору дух 

підняться ? 
Задармо в пісні твоїй 

ллється туга 
І сміх дзвінкий, 1 жалощі 

кохання, 
Надій і втіхи світляная 

. смуга ? 
О, н і . . . 

Вірю в силу духа 
І в день воскреснќи твойого 

повстання. 

(З „Прологу" І. Франка 
до поеми „МойсеЙ") 

Українська пісня — і та, 
що Й створили невідомі спів-
ці з-посеред народу, і та, що 
скомпонована відомими 
мнстцями . композиторами 
— була для Івана Франка, 
поруч із мовою українсько-
го народу, запорукою світ-
лої майбутности України. 
Мова й пісня будили в нього 
віру у воскресниќ день на-
родного повстання, певність, 
що прийде день, коли ного 
нарід, як „хазяїн домовн-
тий", житиме в своїй віль-
ній, ні від кого незалежній 
державі. 

Коли в мові свого народу 
бачив великий поет України 
силу, м'якість і здатність до 
вислову всіх, навіть найвн-
щнх, думок людини, то в 
українській пісні знайшов 
він виявлення всіх почувань 
народу. 

Як найвірнішнй приятель, 
в п я я українська ггіотѓ крок , 
у-крок із народом упродовж 
довгих СТОЛІТЬ його історич. 
ного життя. Була прн ньому 
і в ясних хвилинах радости 
й щастя, і в понурих темних 
днях смутку, горя та страж. 
дання. їй, як найближчій 
своїй повірниці, передавав 
український нарід свос за-
хоплення красою природи 
землі української: ясних 
ранній, дрімливих вечорів, 
зоряних ночей, буйних ла-

ояіт скоріше чи пізніше 
прийме соціалізм. 

Полншаючи ці всі різниці 
набоці, український читач 
таки радіс, що поміж цих 
великих, здебільша відзна-
ченнх"' нагородою Нобелл 
осіб попав також Хвильо-
вий, дармащо в нашій спіль-
ноті ще й досі існує гострий 
поділ думок про цього пнсь-
менпнка- Дивлячись на цю 
книжечку у великій книгар-
вД, уявляєте собі її краплн-
ною в морі чужих думок та 
ідей. 

В кінці треба згадати `про 
один недолік книжки: не 
тільки в тексті, але також у 
вступі проф. Луцького пе-
ред назвою „Україна" пос-
тавлено родівннк „the", 
який механічно підказує ос-
віченому англомовному чи 
тачеві, що Україна — не на 
ціќ, а українці не нарід, а 
якесь плем'я. Англосаксіѓ не 
ставлять родівннка перед на-
звами балтійських країн 
хоч ці народи також, як і 
Україна, не є державними 
народами. Україна, мабуть, 
с єдиною нацією у світі, пе-
ред назвою якої в англійсь-
кій мові завдяки ‚‚протекції" 
старшого брата ставлять тон 
родівннк „ди". 

нів, зелених луг^в, шумли-
вих гаїв, темних борів, квітя. 
них садів. І з нею ділився 
своїми найніжнішими, най-
інтнмнішнми 'почуваннями, 
своїми радощами й смутка. 
мн, мріями й надіями; їй ви. 
являв свій жаль і біль, свою 
велику тугу за вільним жит. 
тям. 

Як у чистій джерельній 
воді відбивається глибока 
синь неба, так і в україн-
ській пісні відбилася вся 
глибінь духового життя уќ . 
раїнського нар'оду, ^сі пн-
томі риси його окремішноі 
національної в^ачі; Тож, ко . 
лн кривива хвиля москоа. 
сько-большевнцького терору 
зневолила тисячі з-поміж 
українського народу зали-
шити рідну землю й шукати 
захисту в країнах вільного 
світу, понесли вони із собою 
з ріднсОиземлі за океани л ю . 
бов до рідної пісні' та глибо, 
кий для неї культ. 

Цей культ української пі . 
сні, дорогоцінної перлини 
ўкраїн с ь к о ї національної 
культури, поширюється 
кріпшас — росте. В більших 
сќу п ч є н н я х і української 
спільноти постають прекра. 
сні хори, капелі, що не тіль. 
кн виявляють мистецькі 
схильності й поривання ук-
раїнського народу, але й з а . 
свідчують перед -широким 
світом здобутќку й- надбання 
тислчоліт н ь о ї ` української 
культури. , 

І в Країні Великих Озер, у 
місті Клівленді, Огайо, л ю . 
бов до своєї рідної пісні, га . 
ряче прив'язання до неї як 
до прецінного національного 
скарбу виявили українські 
поселенці створенням двох 
високомистецьких хорів. У 
цьому році Хор ім. Тараса 
Шевченка відзначне п'ятнад. 
цятнріччя свогоіснування, а 
його мистецький" керівник, 
професор Ярослав Барннч, 
— 70-річчя свого життя й 
50-річчя творчої мистецької 
праці. , 

Ювілейне свято.хору іме-
нн Тараса Шевченка в Клів. 
ленді, що впродовж п'ятнад. 
цятьох років свого існування 
виявив високий рівень у ба-
гатьох концертах, операх, 
на ‚міжнародних І американ. 
ськлх фестивалях, у радіо-
внх і телевізійних виступах, 
та 70-річчя життя й 50-річчя 
живої творчої праці дириґен. 
та цього хору, відомого й за . 
служеного композитора, про. 
фесора Ярослава Варвзиа, 
радо і з почуттям задово-
лення та гордоет^ї зустрінуть 
не лише україв-оькі поседен. 
ці Клівленду, але й уся ук-
раїнська спільнота в країнах 
вільного світу.^ 

ПАРТІПНА йдчігакА 
В містах і селах України, 

— повідомляє часопис „Мо-
лодь України" з 11 березня, 
—- розпочався фестиваль 
совєтських кінофільмів. 

Чим же годують україн-
ського глядача? Назви 
фільмів та ще й московсь-
кою мовою говорять самі 
за себе: ‚‚Ульянови в Києві" 
—- про Леніна; „Рік, як 
життя" — про Маркса та 
Енгельса; „Всеросійський 
староста" — про Калініна; 
„Товариш Серго" — про 
Орджонікідзе" 

Ольга Приходько 

ПРАДІД ІЛІЯ 
Родинна хроніка з життя подільського 

духівництва минулого століття 

(17) 

Отже, Олексій Ілліч жив 
з дружиною з того, що дер-
жали вони на кватнрі шкі-
льну молодь із заможних 
провінціяльннх родин, я-
кі, крім грошей, привозили 
багато всяких продуктів. 
За ряджу вала цим усім дру-
жина з доброю куховаркою, 
а Олексій Ілліч мав багато 
вільного часу. З молодих 
років вій дуже любив полю-
вати і часто зачиняв свій 
архів на колодку, а сам із 
псами та рушницею десь 
пропадав. Начальство у 
нього було добре і дивилось 
на ці мандри крізь пальці. 

Так він і прожив свій вік 
у мирі та спокою до глнбо-
кої старости. 

Арістархові діти, Микола 
та Олімпіяда, виховані були 
в польському дусі. Микола 
був гарний юнак Одружнв-
ся з багатою дідичкою, жив 

у розкошах і ніколи не зга-
дував про незаможних по-
півськнх родичів, які могли 
його тільки компромітувати 
в очах того панського то-
вариства, з яким він водив-
ся. Дітей у нього не було, 
і прожив він свій вік, не 
мавши жадних турбот, крім 
того, „що на себе та в себе". 
Збудував собі в Кам'янці 
пишний дім — панську па-
лату з пе}ками, бальконами, 
терасами. 

Але життя їхнє було в 
дійсності нудне і нецікаве. 
Не маючи дітей' і турбую-
чись майбутністю великого 
мастку та самотністю на 
старі літа, надумали вони з 
жінкою взяти двох вихован-
ців з дитячого дому. Спочат-
ку взяли хлопчика, а зго-
дом дівчинку. Хлопця уся-
новнлн з тим, що він в свій 
час мав одружитися з ̀ тою 

дівчинкою, щоб увесь має-
ток зостався в родині неді-
лений 

Але не так воно сталося, 
як бажалося. 

Внбухла. світова війна, а 
потім революція. Дівчинка 
втекла з якимось офіцером, 
а хлопець і старі батьки за-
лишнлнся без жадного ма-
стку. Хлопець лютував, бо 
?ВНК ДО ДўМЌИ, ЩО J1H ‚.6с-
гатій" Тяжќ `̀  порікав бать-
ким, що не ўяли j - ількн ро-
зуму, щоб своєчасно збаг-
нути, що маєток треба було 
продати, а самим з грішми 
емігру'вати за кордон. Чувся 
тяжко покривдженим, назн-
вав батьків „старими дурня-
мн". Нарешті, покинув їх, а 
сам емігрував. Мавши добру 
освіту та знаючи добре чужі 
мови, він успішно влашту-
вався десь за кордоном. 
Згодом, побачивши світ та 
людей, схаменувся і взяв до 
себе названу матір, яка тя-
жко бідувала_ Микола Арі-
старховнч тим часом уже 
помер. Це був останній на-
щадок прадіда Ілії по му-
жеській лінії. 

Ѓ Д Н И Н А Д О Л Я 

Прибита жалем, тяжко 
ображена насильством баїь-

ка, виїхала Ганя з Савинець 
із своїм чоловіком-нелюбом. 

Немилий їй був білий 
світ ані її життя. Вирішила: 
якщо зі мною поводяться 
як з безсловесною твари 
ною, то не промовлю я й 
слова. Стягнулася в собі і 
мовчала, ніби глуха та німа. 
Чоловік був делікатною лю-
днною, зрозумір, як вона 
терпить, і рішив дати її час 
заспокоїтись та опанувати 
свій настрій. Прн кожній 
нагоді виявляв їй свою при-
хильність та пошану. 

Він зовсім не уявляв собі 
її душевних переживань. 
Вирісши в обставинах, в я-
ких не бу'ло жіночого това-
рнства — ні вдома, ні в се-
мінарії, ні в академії, — він 
звик бути сам з собою, із 
своїми думками, що певно і 
не поспішав би женитися, 
якби можна було рукопола-
гатися в священство без-
женним. Звичайно, він час-
то чув, як дехто з товари-
шів оповідав різні історії 
про жінок і про випивку, 
але його все те не цікавило 
і не вабило, бо здебільша ті 
історії були занадто вуль-
ґарні. Самі жінки для нього 
були істотами' загадковими, 
з якими треба поводитися о-
собливо чемно, уважно, з 

пошаною — по-лнцарськн., 
так, як він вичитав у деяких 
книгах, що припали йому 
до вподоби. Отже з такою 
настановою він від першої 
хвилини й почав ставитися 
до свосї дружини. 

Приїхавши на парафію 
свого чоловіка, Ганя, хоч 
яка була пригнічена, зразу 
зауважила, що парафія гар-
на і багата, а парафіяльний 
дім, хоч старий, але роз-
догнй, і в домі дійсно повно 
всякого добра. Стара чоло-
вікова тітка, що довгі роки 
провадила тут господарство, 
дуже ласкаво зустріла мо-
лоду: 

— Ти, доню, Ґаздуй тут 
по-свосму, а мені вже час 
спочивати 

Пооглянулась Ганя по 
хаті, по господарству, і за-
раз же ц хазяйське око по-
мітило, що і де можна зро-
бити краще. Звикл`а з дому 
до пильної.праці і негайно 
пустилася влаштовувати по-
свосму нове гніздо. 

— Прошу вас, — сказав чо-
ловік (вони на все життя за-
лишилнся на „ви"), — не 
втомлюйте себе роботою, ма- і 
сте досить челяді, привченої' 
до всякої праці і в хаті і в і 
господарстві. Є тут і старша і 
молодиця, що вміє і зварити, 

і спекти, і доглянути за че-
ляддю. Тітка також радо 
вам у всьому порадить. Ви 
масте бути оздобою цього до-
му. 

Але де там! Ганя хоч мов-
чала, але хотіла усе в домі 
бачити, все пізнати, бо інс-
тннкт доброї господині був 
у неї вроджений, а тут в 
цьому багатому господарстві 
все їй відразу дуже сподоба-
лось і їй хотілося чимскор-
ше все опанувлїи, 

Захотілось їй 'хоч у цьому 
виявити свою-^родю, свою і-
ніціятнву. Отже, 'зараз таки 
пішла по комарах, по всьо-
му обійстю, обійшла садок, 
леваду, пасіку, і стодоли, 
стайні, подивилася, я к доять 
корів, і серце у неї затремті-
ло. 

— „Ну, — думає, — це не 
то, що в Савннцях.' Хоч бать-
ко також любить добру ху-
добу, так де ж там, не можна 
й рівняти. Тут якісь особли-
ві молочні корови, вим'я мо-
гутнс, а молоко жовте, густе, 
скільки ж з того сметани та 
масла буде!" 

Пішла до тіткн і почала 
розпитувати — скільки мас-
ла збивають, скільки прода-
ють. 

^ (Далі бў де І J L _ - J 
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НАЙБІЛЬШ ПОНЕСЛА ЛИСТА ДЕЛЕГАТІВ І УЧАС-
ННКІВ 26 КОНВЕНЦІЇ. ЯКІ ВИКОНАЛИ СВОЮ П Е Р Е Д -
КОІІВКНЦІШІУ ПОВИННІСТЬ. ПВИДВАВШИ В ЦІМ 

ЃОЦІ ЩОНАЙМЕНШЕ 10 ЧЛЕНІВ 

(Стан з 28 березня 1966 р.) 

Ярослав Палах 

НА ДОБРІЙ ДОРОЗІ ДО НОВОГО УСПІХУ 
В час, коли пишуться ці 

р'ядки, тобто за декілька 
днів перед закінченням бе-
резня, третього місяця важ-
лнвого конвенційного року, 
на союзовому овиді с всі 
знаки на те, Що й ця нова, 
конвенційна, кампанія, по-
дібно, як ранішЃ, покінчнть-
ся повним` успіхом. ЇЇ сќром-
на мета — 2,000 нових чле-
иів мас завдання не тільки 
дальше розбудувати УНСо-
юз, але й, що' не мннше важ-
лнве, 'скріпити в нас і в де-

†7IeTa!ffe1-, №Далеко'ї ЗИнввНцгї f Над" сім'сот Нових членів: В 

В. Гавриляк А. Копистнн-
ськнй 

В. Гірняк В. Попович 

В. ДІднж І. Геврик В. .'{орн`і В. .'іапараіікж 

Бракус злімоќ двох делегатів, які вже теж спопннлн свій 
передкониепційіінѓі обов'язок, а гаме С`тепана ІІІнлкевича З 
Відділу ч. 116 та Івана Кудриша з Відділу ч. 164. 

53 
83 

116 
153 
161 
164 
220 
240 
268 
283 
316 
327 

341 
367 
408 
445 
432 
484 

Карло СачКо 
Степан Гаврнш 
Степан Шнлкевич 
Іван Одежинськпн 
Андрій Д ж у л а 
Іван Кудрнш 
Іван Мелінішин 
Андрій Стецяк 
Омелян Барилка 
Павло Пироганич 
Володимир Гавриляк 
Аидронік 

Копнстянський 
Володимир Гірняк 
Василь Попович 
Василь Дідкж 
Іван Геврик 
Богдан Зорнч 
Волод. Запаранюк 

36 членів 
16 и 

11 
31 " 
11 
10 " 
12 
15 
14 
11 
13 " 

15 " 
28 
ї ї 
51 
14 
15 
10 

віру в нашу силу й блнску-
че майбутнє УНСоюзу. Ад-
же, не зважаючи на тнся-
чі різних перешкод, ми з 
кожним роком ідемо вперед, 
вширш і вглиб розбудову-
ючи нашу передову устано-
ву, на ділі, не тільки на сло-
вах, показуючи нашій уќ-
раїнській громаді в Амери-
ці і Канаді нашу відданість 
громадськи'м справам та ще 
далеко^ не вичергМгіп' націо-
нальні' резерви, 'я'кі' дожн т 
д а ю т ь ' н а ш и х ' р у к для того, 
щоб удвоЧг-втрбс ' ѓюбільшй-
ти наші організоЕані "ряди. 

Ц я нова.'к`ампанія'` мас 
іЦе й інший дуже 'важливий 
бік спр'ави:Вонв,. піддержує 
'сгародавнк)' союзііву `тради-
цію, що 'стільки коЖннЙ ' з 
нас ма'с прав і громадського 
признання, скільки' праці 
він вклав У свою ѓпомаду, 
присгіорюючИ Дїі 'нових гро-
мадськнх цін'нощів. Вона 
мас завдання показати, що 
на найвищий 'пост, який 
наша установа може покли-
катн своїх членів, а 'саме на 

'своїх послів на рідкий, бо 
щочотнрирічннй сонм, об-
рано найкращих її праців-
ників, які достойні ЇЇ зясту-
пати й радити над її даль-
шим чотирирічним манбут-
нім. Немає сумніву, що 
буде небагато таких кон-
венційннх делегатів, які не 
доклали б усіх своїх сил до 
того, щоб ділом, ще перед 
конвенцією, а не словами 
на конвенції, виявити вдяч-
ність своїй союзовій грома-
ді, яка довірила їм високий 
і відповідальний пост кон-
венційного делегата та від-

ВИШКІЛЬНИП КУРС УНС У КЛІВЛЕНДІ 

Група учасників секретарського курсу, який відбувся мн-
нулого року в Клівленді. В першому ряді між ІНШИМИ! 
Володимир Гірняк — обласний організатор УНС, д-р Яро. 
слав Падох — головний секретар УII Союзу, Дмитро Шма-
ґ а л а головний радний УНСоюзу і голова Округи, Осп-
иа Оліикович-Михайленко — головна радна УНСоюзу І 
Володимир Сохан -г асистент головного секретаря УНС. 

платитися добром за добро, 
допомагаючи збільшити ту 
союзову громаду, яка гіо-
шанувала їх гідністю деле-
ґатів. І що дас більше пра-
во делегатам виступати на 
конвенції , давати поради, 
схвалювати важлині поста-
нови, а то й кандидувати 
на високі союзові пости, як 
не праця для своєї устано-
ви, і то праця ще до кон 
венції! 

За перші два місяці цього 
року 'ТІФою"з .придВалг'п'З? 

пору писання цих слів, у 
місяці березні, вилинуло до 
головної канцелярії УНСо-
юзу рівно чотири сотні 
членських аплікацій. Є всі 
підстави вірити, що до кін-
ця березня прибуде ще сот-
ня аплікацій, і місяць бере-
зень замкнеться п'ятьма 
сотнями членів, що підвн-
іцить загальний наш цьо-
горічний добуток ,до 1,200 
членів. До 'завершення на-
шої скромної мети бракува-
тим,е тільки 8Q0 членів. Що-
наименше 54)0 повинні мн 
придбати в' квітні, а решту 
в першій половині травня. 
Мета зовсім реальна і треба 
вірігти, що буде вповні до-
сягне'на, а `то й перевиќона. 
на 'Тільки, щоб' 'не забра'ќ-
ло нам в останній хвилі 
витривалості й запалу. Ва-
га кон'венції й зв'язувані з 
нею надії на дальший велн-
кий розвиток УНСоюзу', а 
з ним усісї нашої громади, 
вймагас від усіх 'нас повно-
го напруження сил й без-
перервної праці. Віримо`, що 
ні одного, ні другого в на-
шнх конвенційних делегатів 
не забракне, в кожному ра-
зі не забракне перед кон-
венцісю. 1 віримо, що всі 
делегати прибудуть на кон-
венцію в добрім здоров'ю 
і в ще кращім настрої, який 
дас тільки почуття добре 
виконаного обов'язку. Тому 
всі, громадою, берімся до 
праці! Нехай наші прізви-
ща швидко знайдуться на 
найбільш почесній лИсті — 
листі делегатів, які викопа-
ли сврс конвенційне зобо-
вязання! 

-КОНВЕНЦІЙНИЙ КОМІТЕТ УНСоюзу в ШИКАЮ. Пс}Лиии ряд '-— сидять (зліва) члени Президії К(хчіхету: 
Т. Носіевич —і секретар, інж.Л. Водпар -— м-голова, n-і О. Олєк — гол. радна і голова Вид. Комісії, їнж. С. Куро-
пась — голова, проф). І.-Михальцсвич — м-голова. мец.` Р. Смук — фін. секретар, інж. В. Бережан - касир. Дру-
гий ряд, стоять: гол. контр. П.Пуцило, мвц. М. Гінко, гол. контр. І. Іванчук, інж. С. Голяш, п-а О. Козак, гол. 

.рад. Т. Шпікула, проф. 1. Краскою, гол, рад. М. Куропась, проф. В. Корчинський. Третій ряд стоять: Орган. 
І М. Ольщанський, п. М. Сснчииіак, мгр. М. Гринсаич, п. С. Панџків, п. Р. Дубляниця, п. П. Куліш, п. М. ДаОа 

ПЕРЕД НОНВЕНЦІЄЮ 

УКРАЇНСЬКИЙ НАРІД В АМЕРИЦІ 
ПОТРЕБУЄ НАЦІОНАЛЬНО СВІДОМОЇ 

ІНТЕЛІГЕНЦІЇ 
Нація, що бажас жити й і професіоналісти та робітнн-

розвиватися культурно, му-
снть мати сильну національ-
но свідому іноелігенцію. 

Наш нарід на рідних зем-
л я х поневолений; він но мо-

л л Щ е тільки сім тижнів ді-
TiHtb нас від дня, кол'и в Шн-
ќаГо збереться 26-ий з черги 
раз, парламент найбільшої 
ц найстаршої та фінансово 
наймргутнішої українсчкої 
твердині у вільному світі — 
Українського Народного Со-
^озу. З Америки й Канади 
прибуде велико число демо-
кратичним способом обраних 
відділами делегатів, щоб 
знов по чотирьох роках на-
шої праці, змагу і досягнень, 
вислухати звітів керівних ор-
ганів, висловити свої думки, 
побажання чи навіть крнтн-
ку, а далі спільно і дружньо 
намітити нові плани, та до-
ручити їхнс реалізування но-
вообраннм керівникам. 

Крім ділових нарад відбу-
дуться і репрезентаційні, на 
гікнх часто зявляються най-
вищі представники уряду і 
Конгресу Америки, не зга-
дуючн те, що днями конвен-
Ції живе не тільки наша ве-
лнка організація, але також 
все свідоме українське сус-
пільство. Привіти і гордість 
за досягнення, ґратуляції, і 
приклади до наслідування, 
великий збір, український 
вільний парлямент, а на ньо-
му виступи представників 
влади, це дійсно підйом, це 

же виявити своєї волі і полі 
тично і культурно, бо кому-

т.д. — Ц̀е тіл'ьки одна ділян-
ка, спрямована для добра са-
МИХ̀  членів. А, як інші? Вн-
давннчі; культурн'о'- освітні, 
спортові, репрезоитаці:їні. 

політичні;" Громадсько - сус-
пільні, допомотові. Все це 
спрямоване не для добра о-
диниць. а цілої нашої сус -
пільностИ; і народу. 

ШИКАГО ГОТУЄТЬСЯ ДО КОНВЕНЦІЇ 
УНСОЮЗУ 

26-та Конвенція Українсь-
кого Народного Союзу, що 
відбуватиметься від 15-го до 
21-го травня в Шпќаго, в го-
телі Шерман, заставила Шн-
каґівську Громаду, зокрема 
її близько 10.000-членство, 

многочнсельннй збір україн-
ськнх діячів, представників 
найбільшої української брат-
ської організації, що неіо є 
УНСоюз. 

Комітет 26-ої Конвенції 
УНСоюзу міста ПІнкаґо та її 
Комісії відбувають свої пе-

- - - . в и і і і ш м и в { ш с в IJJBUA MCV-ЛІ- І ріОДИЧНІ ЗЛСІДаННЯ ДЛЯ ВНрі-
ВеЛНКу у в а г у В ТОМУ Часі ! . . „ . . R ; - , . , ; . , ; „ V H f ппплГчіти . г 

,, J
r , ' J ,ках Відділів ^ п і порооити ; шення всіх важшщих проб-

1 оловна Ькзекутива за п о - „„...,.. .,„„;„, n i n m T n n i M . mnyt . Г, 
заздалегідь підготовку, щоо лем і завдань, що мусять бу-

стіиним старанням ДНІ)ЄКТО- „:„,.„ п т і й н п т , , -‚‚„.„.„.ja ., r
 J 

. . ' _ ' ,_ . г і д н о прийняти делеіатів з ти пророблені для успішного 
па КанадіНСЬКОІ Канцелярії І ОЃТА і V^un-M, mo anpnentmvl r- v - - -
1 - адА і Канади та численних перебігу Конвенції, u імпрез, 

головного радного, присвя 
тила Канаді. І, добре! Пра`ї 
цю канадійської канцелярії і 
підсилено обласним органі-
затором, прийнято тільки на 
Східню Канаду трьох нових 
постійних організаторів (2 в; 
Торонті, 1 в Монтреалі). По-
ві сили внесли новий дух,! 
енергію ї̀ї ініціативу. Поча-
лася активізація відділів і їх і 
праці. Письмові, телефоніч-! 
ні, а найважніше особисті 
зв'язки з відділами чи окру- і 
гамн, набирають питомої ва-
гн й значення. Здобули ми 
поважне число членів в са-
мій тільки Східній Канаді, 
але не зупиняємося на до-
сягненому. Т і і ь к й в самому 
Торонті зорганізовано два 
нові відділи, які назвали ми j 
іменами двох великих синів 
українського народу, КНЯЗІВ 

радість і гордість, яка через І Церкви Митрополита Андре-
чі кляси, щоб жити та дати иоря-океани, через залізну я, і Кардинала Поснфа. від!- " ^ 
своїм ДітЯм науку, мусять І заслону, доходить до брат ів 'якого також одержали щире нашого життя тут в Канаді, 
мати Достаточню забезпеку. j наших на ‚.нашій не своїй І привітання і благословлення ( д е ў н е мас надвнчайно ве-

Тому наші громади, якщоі 3 емлі" . ) для великої й корисної'праці : 

бажають жити нац іонала І кінець 1965 р. а головно УНС. Пороблено нові заходи 

гостей, що вибираються н а ; Щ о 1Х поб`іч ділових нарад 
ці небуденні Зборн-Конвсн - передбачає програма кожної 
цію та поробити псі заходи, І Конвенції УНСоюзу, видань, 
зв'язані з запланованою, приияття делегатів і гостей, 
програмою заінтересування нею полі-

Створенин для цісї мети! тичннх та громадських чнн-
Конвенційннй Комітет роз- ників американського світу 
почав систематичну працю з та преси, яка побіч чисто со-
початком цього року, розді- юзових справ мас нагоду за-
лившн її між 10 окремих Ко- пізнатися з загально - укра-
МІСІЙ, відповідно до потреб'їнськнми справами і пробле-
події, що нею згідно з довго- і мами, 
літньою традицією була і с 
не тільки для українсько -
американської спільноти 

Конвенція УНСоюзу. ' 
Шикаґівська Громада му-

сить ставитися до цього зав-
дання вважливо і поважно, 
бож це вперше від часу за-
сновання Українського На -
родного Союз}' понад 70 ро-
ків тому місто ПІнкаґо бу-
де гостити в своїх мурах 

Знімка, що її поміщусмо 
на цьому місці, зроблена 
під час одної із нарад Кон-
венційного Комітету в Шер-
ман Готелі в Ш н к а і о 28-го 
лютого, в якій взяли участь 
голови і заступники ділових 
Комісій Комітету з презндіс-
ю на чолі. 

Преі-Комісія 
Конввнційного Комітету 

в ПІикиго 

ністнчна Москва, яка поне-' телі повинні мати не тільки 

лику можливість росту. Хоч 
р. а головної У HU. иороолєно нові заходи і . з д а с м о собі справу, що не 

ним духом, мусять зрозумі-1 місяць грудень був рекордо- у багатьох нових місцях для легко воно все приходить бо 
ТИ, що й священики та в ч н - і в н м в jCTOpn УНС у прнсд- зорганізування дальших ' психологічне наставлення до 

нанні цовнх членів, бо бата-1 Відбуваються загальні з б о - j y j j Q г ініие як в Америці 
волила наш нарід, накидўе І відповідну платню^ але й за- Т о понад тисячку нових а- ри відділів з участю облас- ў н е 
йому свою волю і свою куль-1 безпечення на випадок с;іа-' 

ті можна бути „конкуренцій-
ннм". в праці і в змагу. 

В наших плинах і змаган-
нях. МН все тямимо і хоче-
мо пам'ятати про нашу бу-
дучність. Хоч наш Союз, с 
„молодою" організацією, бо 
пересічний вік наших членів тут часто траќтўќт! 

Іплікацій вплинуло на радість! ного організатора, сходини ! я к виключний „бизяес". Все І коло 36 років й К І І ; - ,-. 
туру. Увесь тагар продовжу-j бости або старечого віку. І головного секретаря і цілого секретарів, підготовка до ви ' 
вання української політич - Щоб заохотити нашу мо-j Екзек.%тіганого Уряду, але бору конвенційних делега -
ної думки, як і культурного І лодь до праці для народу j на клопіт і тяжку праціо для ! тів. 'Окружна нарада в Мок'-
розвою, спадає на плечі уќ-1 треба дати їй і принуку до j працівників канцелярії! .Не треалі, відвідини відділу в 

цього. Крім ‚‚сошел секюрн-j залишилася в тому випадку {Оттаві, загальні збори округ, 
т и ' та ‚‚блю кросе' , громади j позаду і Канада. Добре п о - репрезентація і виступ на 

над 500 аплікацій, і через 'зовні , все це справи не від-

рашськоі еміграції. 
Ми, як громадяни амерн-

каяської держави, мусимо 
стояти на сторожі культур-
ного багатства нашого нарог 
ду, та що більше, мусимо 
підтримувати нові прояви 
культурного поступу. Хоч 
як тісно зв 'язана з народом 
наша інтелігенція, як лікарі 

повинні б постаратися про 
відповідний пенсійний фонд. 
. Український Народний Со-
юз має тепер добрі всякого 
рода забезпечальні поліси. 
Думаю, що громадам не так 
тяжко було б взяти асекура-
цію для своїх працівників в 

адвокати, інженери, вчителі j Українському Народному 
американських шкіл та ні Союзі, що забезпечила б 
інші професіональні сили ,— таких працівників пенсією 
ніхто не є ближчим до на- на випадок слабостн або ста-
роду, як священики та вчн-Іречого віку. 
телі - диригенти при укра-
їнськнх парафіях. Але їхнс 
число щораз то меншає! 
Причини цього — це слабе 
забезпечення життьове! Усі 

Це теж було б заохотою 

і це походить навіть не зі злої 
волі, а 3 інших організацій-
ннх обставин нашого ЖИТТЯ 
у Канаді. УНС в Америці був 
піонером - фундатором, ру -
шителем національної свідо-

понад 25 тисяч молоді, тобто 
більше як всі наші молодечі 
організації у вільному світі 
ралом, хочемо виховати на-
шнх иереємників на св ідо-
НИХ громадян - українців. 

відділів, Канада добилася і мити нашої королівсько - ќа- 'організаційне життя прохо-

для нашої молоді, щоб по-1 дивіденди, допомога і внш-
святитн себе до праці для j кіл секретарів - організато -
свойого народу. і рів, підшукання обласних і 

о.миграт П. Ковальчик ^постійних організаторів і 

мости і організованості!, та щоб спокійно з гордістю ми 
канадіпську канцелярію, і ќладні, і цілеспрямовання І відіграв подібну ролю. як на- могли передати наші надбан-
обласного організатора, пос-(одне, на найближчій конвен- ш і .‚Просвіти'' в Галичині, І ня в молоді українські надій-
тінннх організаторів, округ і;ціі ніяк не можемо r .nocopo-JT0 т у т були інші обставини, j ні руки. Можна б писати на 

ці теми багато, але краще 
з а л и т і м це нашим істори-
кам. а ми заощадім собі біль-
ше часу на здобуття нових 
перед конвенційних членів. 
Час біжить скоро, внкористо-
вуймо кожну хвилину, щоб 
на конвенції одержати не 
тільки особисті признання, 
але також для наших відді-
лів і округ. Щастя, Воже. і 

‚тор. а як організаційне ДО 
елгнення. 

успіхів! В цілому намічений Інадійської чести . рішилиІднло іншим руслом, а УНС 
илян 5 000 здобуто! Але. чи придбати велике число нових прийшов сюди не як фунда-

ЧЛЄНІВ, не оминаючи нікого: ' 
мають ‚.здобути або в дома 
не бути" — це наша перед-
конвенційна девіза! І, ми не 
сумніваємося, що буде ме 
дроблене! 

Мн хочемо, щоб Канадій-
ськнй УНС ріс п розвивався, 
щоб багато поміг нам у цер-
ковніії. культурно - освітній, 

тільке в тому напрямку була 
напруга і змагання Ні, бу-
ли і інші! і було їх багато! 
Нові уліпшення в обслузі 
нашого суспільства, терміно-
ві й акцедннтові поліси, знн-
ження вкладок, підвищення 

Хоч УНС 
суспільно -
запомогово -

G організацією 
громадською з 
братською про-

ВІДНОЮ лінією, то ні в якому 
разі не може він бути кон-
куренщиною. для інших на- д 0 побачення на конвенції. 
ШВХ б р а т с ь к о - 31ПОМОГОВИХІ 

вігховніії і інших ділянках організацій. В одному аспек. В. Дідюк 
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П Р О Т О К о л 
СПІЛЬНИХ НАРАД ГОЛОВНОГО ЕКЗЕКУТИВНОГО 
КОМІТЕТУ ТА ГОЛОВНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ КОМІСІЇ 

УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО СОЮЗУ, 

що відбулися в Головній Канцелярії УНСоюзу в Джерзі 
Саті 11-го березня 1966 року 

В нарадах взяли участь: гол^ предсідннк И. Лнсогір, 
заступники гол. предсідника: інж. Ст. Куропась і п- Анна 
Герман, гол. каснр Р. Слободян і гол. секретар Я- Падох 
— члени Гол. Екзекутивного Комітету; д-р В. Ґалан — 
голова, днр. Петро Пуцнло — секретар, пп. Іван Коколь-
ський і Іван В; Іванчук`— члени Головної Контрольної 
Комісії та. гол.- редактор „Свободи" А- Драган. Наради 
відбулися з нагоди передконвенціїіної контролі, що її пе-
ревела в приміщеннях Головної Канцелярії УНС Голов-
на Контрольна Комісія. 

Гол. контролер інж. Володимир Косар не брав участи 
в нарадах з приводу злого стану здоров'я. 

Нарада розпочалася в 10:45 ранку. 

І. СПРАВОЗДАННЯ ГОЛОВНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ КОМІСІЇ 

Голова Головної Контрольної Комісії, д-р В. Ґалан 
склав загальне звідомлення з переведеної пџродовж остан-
нього тижня контролі Головної Канцелярії та ствердив, 
що минулий рік, як теж минуле міжконвенційне чотири-
річчя, принесли помітні успіхи для Українського Народ-
ного Союзу, як в ділянці організаційній, так в ділянці гос-
подарській. Він ствердив, що Екзекутнва УНСоюзу аико-
нала наложені на неї обов'язки, зокрема доручення Гол. 
КотрольноІ Комісії, тому справоздання тієї Комісії на Кон-
иенції підмічуватнме ці позитиви- В дальшому він підмі-
тив деякі справи, які ще ждуть свойого виконання, а в 
тому зокрема питання нового приміщення головної кан-
целяріі УНС, що с конечним і пильним. Голова Гол. Контр-
Кдмісії уважає; `щб УНСоюі ї‡де добрим шляхом, що дас 
запоруку дальшої розбудови установи. Він підмітив пот-
ребу покращання праці в культурній ді.лянці, висловлюю-
чн' погляд, що Культурна Комісія повинна спиратися не 
тільки на членах Екзекутиви, але на ширший громадсь-
кий чинник. Після цього головні контролери Петро Пу-
цнло 'й Іван Іванчук склали звідомлення з переведення 
дводенної контролі Канадійської `Канцелярії в Торонті. 
Вони знайшли' стан Канадійської Канцелярії задовільним, 
її книги та документи упорядкованими. Вони перевели 
основні розмови з днр. Канадійської Канцелярії Богданом 
Зоричем і поробили ряд висновків, згідно з побажаннями 
Канадійської Канцелярії. 

Над звідомленням Гол. Контрольної Комісії розви-
нулася дискусія, в якій брали участь усі приявні. Після 
цього гол. предсідннк И- Лнсогір подякував гол. контро-
лерам за їхнє звідомлення та підмітив гармонійну спів` 
працю Екзекутиви з Гол. Контрольною Комісією у мину-
лнх роках. Ця співпраця, за його словами, допомогла у 
дальшому поважному рості УНСоюзу. 

П. КОНВЕНЦІЙНІ СПРАВИ 

Заступник гол. предсідника, інж. Ст. Куропась. голо-
ва? КбНбеяційного Комітету, склав-звідомлення про пра-
цю'Ко'нвенційного Комітету, який існус в Шнкаґо, осідку 
майбутньої Конвенції. Конвенційний Комітет складається 
з 10-секцій', які працюють і над тим, щоб майбутня Коавен-
ДІя Проходила серед якнайбільш корисних умов і здобула 
якнайкращий успіх- Окремо торкнувся. доповідач питан-
ня бенкету, який відбудеться третього дня Конвенції, в 
середу І'матиме крім офіційної також концертову частину, 
та змагання у копаному м'ячі.-які, із, нагоди конвенції, в 
неділю, 15 квітня, по полудні, влаштовує спорѓове Това-
рнство „Левя'.'лприялому існус окремий Відділ УНСоюзу. 
Місцева громада влаштовує в неділю, перед Конвенцісю, 
концерт в пошану Івана Франка, У зв'язку з конвенцісю. 
Готується конвенційна книжка, в якій: планується поміс-
тнтн знімки і інформації про всіх конвенційних делегатів. 
Багато делегатів ще не прислали потрібних інформацін 
та знімок, а час наглить. 

Ш. ОРГАШЗАДШШ СПРАВИ 

Гол. секретар Я. Падох склав інформацію про орга-
нізаційннй стан УНСоюзу, а зокрема анелід конвенційної 
кампанії для розбудови УНСОЮЗУ впродовж перших міся-
ців цього конвенційного року. В січні УНСоюз придбав 
334 нових членів, в лютім 372, отож за два місяці 706 
До скромної конвенційної мети 2,000 бранўе ще 1,300 чле-
нів. Треба сподіватися, що всі делегати виконають свій 
конвенційний обов'язок і то ще до часу Конвенції прнд-
бають бодай по 10 членів. Це дало б змогу виконати кон-
венційну квоту, а то н значно її перевищити. Доповідач 
сподівається, що в березні й квітні прибуде УНСоюзові 
бодай по 500 членів, а в травні делегати на Конвенцію 
привезуть щонайменше 300 членських аплікацій. До до-
повнення' річного справоздання,' яке було надруковане в 
останньому випуску „Трибуни УНС". гол. секретар підмі-
чус, що знову на чоло стейтів на перше місце вибилася 
Пенснльвенія, яка має 17,285 членів не враховуючи в це 
членів із акцндентовнм забезпеченням: за нею йде Ню! 
Иорк з кругло 17,000 членами, Іллнноії з 10,500 та Ню і 
Джерзі з 10,000 членами. 

В дальшому гол. секретар поінформував про майбут- J 
ній склад Конвенції. До час)Ѓнарад до УНСоюзу наспіли; 
повновласгі 32І делегатів. Получнлося 106 відділів, а 22 ; 
відділи с в тракті злукн- Можна сподіватися, що до най- j 
ближчих двох тижнів повуовласті всіх делегатів будутя j 
в Головній Канцелярії і. що на майбутній Конвенції буде 
понад 400 делегатів. Проти переведених виборів вплину-
лн деякі застереження, а то й формальні протестн.Всіх їх j 
розглядає Екзекутнва УНСоюзу та старається задовільно j 
поладнати. Сьогодні ще не відомо, чи будуть протести.! 
які стануть предметом розгляду Вернфікаційної Комісії. 
Деякі поточні справи зв'язані з виборами розглянено на 
цій нараді та винесено відповідні ухвали. 

IV. ГОСПОДАРСЬКІ СПРАВИ 

Головний касир Роман Слободян ствердив, що пов-
ннн звіт фінансової господарки подав обширним звітом 
на засіданні Гол. Екзекутивного Комітету, що відбулося 
в дні 18 лютого 1966 року. Інвестиції майна в морґеджах 
і бондах вирішується кожного дня. а Проголошується ра-
зо.ч у відповідному часі на чергових зборах Екзекутиви-

Приготовляючи річний і чотирирічний звіт фінансо-
вої господарки каснр ствердив, що найбільша асекурацій-
на організація проголосила, т о її зр`ет манна виносив за 
1965 рік біля 5 відсотків (5 г ; ) УНСоюз може почвани-
тися кращим прибутком майна, осягнувши у минулому 
році більше ніж п'ять відсотків, а за останніх чотири ро-
ки цей маєток збільшився на 26 і пів відсотка. 

V. РІЗНІ СПРАВИ 

Далі розглянено ряд біжучих справ, а зокрема спра-
пу традиційних подарунків для делегатів. Схвалено, щоб 
приготовити для делегатів течку на акти з емблемою та 
назвою УНСоюзу, вибагливо оправлений записніїќ л олів` 
цем та відповідну синьожовту ленту. на якій крім напису 
про 26 Конвенцію УНСоюзу, буде місце на ім'я і прізьн-
ще делегата і число його відділу, що допоможе у кращо-
му взаємному пізнанні делегатів. Схвалено також влаш` 
тувати в часі Конвенції виставку видань, грамот і відзнак 
УНСоюзу_а попросити заинятисл^цісю_ьцсіа4кою профе-

Степан Куропась „, 

БРАТСЬКИЙ КОНГРЕС В І Д З Н А Ч И В 
СОЮЗІВЦЯ 

Братський конгрес стейту 
Іллнной відбувся в днях 9-
10 березня в Шермен Гавз! 
УНСоюз репрезентували гол. 
радна Гелен Олек і інж. Сте-
пан Куропась. 

Конгрес був діловий без 
зайвих промов, лише з ко-
роткнмн доповідями 
шаними жартами. Жартом 
стверджено, що першого дня 
нарад переважали католики, 
другого протестанти. 

З доповідей різних експер-
тів асекураційного би знесу 
виходить, що теперішня ге-
нерація є прихильно настав-
лена до з а б є з печеневих 
справ, але вона з олівцем в 
руках рахує, де може діста-
ти більше і певніше обезпе-
чення за свої гроші. Коли 
йде про стейт Іллннон, то 
Це другий щодо числа асе-
курацінннх компаній а тре-
тііі найбільший щодо велн-
ких вкладок чи премій. Бнз-
нес в стейті росте. Минулого 
року Асекураційний Депар-
тамент стейту видав 160 ти-
сяч ліценцій на асекураційні 
аґентури і зібрав 37 Уѓ мі-
льйона титулом податків і 
дрібних вплат за услугн. От-
же є поле праці для всіх, 
а для успіху треба переко-
наня, що ми, братські орга-
нізації, маємо найкращ и й 
товар, плани, організаційну 

ресію, 30гѓ населення не знає 
про Гірошіму, 25% про Ко-
рею просто тому, що їх тоді 
не було на світі. Ті нові лю-
ди не знають нас добре, тре` 
ба їх познайомити з братсь-
кнмн асекураційнимн орѓаві' 
заціямн, отже й з УНСою-

перемі- j зом. Треба крім асекурації 
ще щось людям дати і брат` 
ські. організації мають це 
„щось". Це т. зв. братські бе-
нефіти, а ними є табори, 
спортові змагання, театрќ, 
бенкети і т. п. Треба людей 
держати під доглядом на oaj 
і бути з ними в контакті 'а 
того рода працю виконують 
т. зв. філд офіси а у нас гід` 
кищо Окружні Комітети, які 
є предтечою окружних кан`-
целярій- Орг. Михайла Оль-
шанського, предс. 423-го від-
ділу УНСоюзу, відзначено 
окремою „Нагородою Заслў-
ги" за успішну працю про-
довж минулого року. З тієї 
нагоди Степан Куропась поѓ 
дякував Конгресові за вІі-
значення члена УНСоюзу' та' 
в 2-хвилннній про`мові вичн'с 
лив заслуги п. Михайла Ьль-
шанського д л я братських 
справ. Він повідомив, що, від' 
значений є новий америка-
нець, який прибів до Амерџ-
кн тому, що з України, йог}о 
виселила Совстська оКура-

іція. а тут він прнняв ід$Г 

МІСЯЧНІ ЧЕМПІОНИ КОНВЕНЦІЙНОЇ 
КАМПАНІЇ 

Конвенційна кампанія за здобуття 2,000 членів спн-
расться на двох акціях: акції п'ятдесяти передових оою-
зовнх діячів, які в трудний передконвенційпнн. час доб-
ровільно зобов'язалнся придбати для УНОоюіу, До коа-
венції, 25 членів, та на.. акції делегатів, які зобов'язані 
придбати, для конвенції свій, дилегатськнй подарунок: 
10 членів. 

, Обидві акції 'розвиваються, і слід сподіватиісяч тр бў. 
де дужо мало таких осіб, які не внконшоть свого тзобов'я` 
зання. Передовнмн поміж ними є наші місячні чемпіонќ, 
які протягом місяця здобули по 10 або й. більше нових 
членів. В двох перших місяцях ми, мали таких чемдіонев: 

ЧЕМШОНЙ СІЧНЯ 

1. Іван Одеженськнй 
2- Богдан Зорич 
3. Василь Дідюк 

' -

схему і вишкіл. Нам треба І фратерналізму за свої і для 
виробляти новий підхід до І них працюо в рядах УНСокд,-
клієнтів і нові шляхи фра-' 
терналізму. Треба нового під-
ходу, бо з ростом населення 
прийшли нові люди. З них 
60% не знає нічого про деп-

зу. Відтак іменем Екзекутн-
ви передав Грамоту відзна-
чення п. Михайлові Ольш'ак-
ському-

10-річчя праці зразкового секретаря ' . 
78-го Відділу УНСоюзу 

Небавом сповннтьсл 10 ро- незрівняну відданість УНСо-
ків від часу, коли на пост 
секретаря Братства св. о. Ми-
колая — 78-го Відділу УН-
Союзу у МаЙнервил, Па., — 
був обраний п. Іван Петрун-
цьо. Це було саме після 
смерти попереднього секре-
таря, бл. п. Михайла Шяй-
няка. Новообраний секретар 
взявся з молодечим запалом 

юзові та його ідеям, яка, є 
джерелом його наполегля-
вости і внтривалости в ( п(а-
ці. , Наявним внслідом цШ 
праці та промовнстнм док^а,-
зом її вндатности с безпр(-
рервний ріст доручецого й(^ 
му Відділу, іцо проявляється 
систематичним збільшуван-
ням числа його членстаа.' 
біймаючи пост сек 

-. Володимир Дідюк 
2. Карло Сачко 
3. Іван Одежииський ж 
і, Володимир Гірняк 
5, Володимир Запаранюк 

ЧЕМПІОНИ БЕРЕЗНЯ 
(по день 20-го) 

ЗДОБУТКИ КАЩІАНП 2?Д ПРИЄДНУВАНЩІ 
НОВИХ Ч}ЙШШ У ЛЮТОМУ 1966 РОКУ 

Ч. ВЦд. Організатор І 2 І і 

Іван Геврик 
Осип Сквнрський 
Гелен Маґер 
Михайло Кімчук 

Марія Душник 

за свою не менш почесну, як Відділу, п. Петрунцьо заст( 
відповідальну працю та з і там 44 членів, а зараз є їх 
таким же запалом виконує кругло 130; тобто втроє стільу 
її досі. Прн цьому він завж- j кн. 
дн виявляв і далі виявляє ..Н.if-i.{" 

Скільки ювілейних відзнак здобули 
Союзові Округи в 1965 роїџ 

Минулого року за першенство в заслугах у передкон-
венційній кампані'ї за дальшу розбудову УНСоюзу змага-і 
лися не тільки особи й відділи, а також округи, яких` ВЌ" 
раховуємо 32. Поміж трьома почесними і відзначеннями. 
для округ, одна була призначена для „округи, яка б ў 
де мати найбільше число організаторів, що здобудуть юві-
лейну відзнаку за приєднання 10 або більше членів". За-
це першенство призначено почесну, по-мистецькн внко-
нану плякету з відповідним написом. За минулий рік це 
першенство здобула округа Філадельфії, яка придбала 
20 ювілейних відзнак, 3 золоті, 2 срібні і 16 бронзових.: 
За нею примістилися округи Шикага, Ню Иорку і ТЧь 
ронта. Всі вони здобули більше як 10 відзнак. Інші окру-
ги здобули менше число відзнак. Треба признати Філя-
дсльфії, що вона блискуче ‚.пописалася" в минулорічній 
кампанії, бо з трьох відзначень, призначених для округ,; 
здобула два. Крім цього, вона придбала також відзначень 
ня за найбільше число приєднаних членів, яких в мннуч 
лому році мала 619. 

Внизу подаємо округи й скільки й яких вони приді 
бали відзнак. . s 

ОКРУГА ЗОЛОТІ СРІБНІ БРОНЗОВІ РАЗОМ. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5 
5. 
5. 
5. 
9. 

10. 
10. 
12. 
12. 
12-
12. 
16. 
17. 
17. 
17. 
17. 
17. 
17. 
17. 
24 
24. 
24. 
27. 

Філядель'фія 
Шикаґо 
Ню Иор 
Торонто 
Дітройт 
Джерзі Ситі 
Клівленд 
Нюарк 
Ютнка 
Піттсбурґ 
Рочестер 
Алентавн 
Балтимор 
Ню Генвен 
Трон . 
Ян ѓста ви 
Боффало 
Вінніпег 
Френквил 
Міннеаполіс 
Монтреал 
Пассейк 
Перт Амбой 
Бостон 
Вунсакет 
Смнтмил 
2 необ'єднані Відд-

Р а з о м 

2 
3 
-
4 
1 
1 
2 
1 
-
-
-
-
-
І 
1 
-
-
1 
-
-
-
-
-
-
-
-

по 1 

17 

16 
13 
11 

6 
6 
6 
5 
7 
б 
З 
і 
з 
З 
З 
з 
з 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

20 ` 
18 
17 
12 
8 
8 
8 
8 
7 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
З 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

31 106 154 

делегата на Конвен-

наради, після чого 
Екзекутиви й Конт-

сійного бібліотекаря та біблії філа 
цію, д-ра Олександра Соколишнна. 

На цьому закінчено формальні 
відбулася ще спільна гутірка членів 
рольної Комісії. 

У справах, які відносилися до компетенції Екзєку-
тнви, хоч забирали голос усі приявні ўчасинки наради, 
голосували тільки члени Екзекутиви 

Ярослав Цадох, головний секретар 

ЗА НАЙВНДАТШШУ ОРГАНІЗАЦІЙНУ ПРАЦЮ 
ДЛЯ УНС В 1965-му РОЦІ БУЛИ НАГОРОДЖЕНІ 

- і - 'т; ' . - : , ; Г М - . , : ! . ; ВІДЗНАЧЕНІ: . . . . , . . , . „ , . . ; 
` - -̀  ' . ; ' - ''- : і `'`'` ` - -` --'л І-: иЛ$К . 

Безплатний тио(С{м?еиМм побут, ' Яочесмл Цмчеагџ 
на „Сонуівці"і , - ... Шўщенстоа. Окрш-.-

''і Љ` '- v--;i'J J - в с ь і . ' 
1. Авдр^і Стендќ, Клівленд 
2. Дмитро Дндик^ Дж. Ситі 
3. Павло Шевчук, Вотералят 
4. Мќі^Йлр СдцкЦ, Щикаго, 
5.Євстахій Гомотюк, Гарт-

, ФорД. 
Енциклопедія 

Н іїї І 3 У(фпіінознавства 

НаЛуЧігІіапЙша, о`ргаяізатор-
юі року`'.іАн^а Дубас, Нгоарті 

Почесні юьілєйні відзнаки 
одержали; 

золоту `С' 17 - організаторів; 
дрібну; З і ` брганізатор;' 
бронзову: 106 організаторів. 
Разом 154 особи, імена й знім-
ки яких були поміщені в по-
передній „Трибуні УНС". 

^Глени Ќлюбу Заслужених 
Союзовців на 1965 р. 

Членами цього почесного 
Ќлюбу, який існус від 1961 
року, стали всі ті, що в мину, 
лому році придбали 29 або 
більше членів. Отож стали 
ними ці, які одержали золо-
ту віда'наќў УНС (17 осіб) та 
ці, які одержали відзнаку 
срібну (31), разом 48 осіб, 
їх імена Й зннмкн були на' 
друковані у попереднім чис-
лі „Трибуни УНС". Багато з 
них є членами того Ќлюбу 
від самого початку,-або в од-
йому чи кількох попередніх 
роках, а ці, які стали ними 
вперше, одержують гарну 
дубову плякету з кольорово-
ю, металевою відзнакою 
УНС та своїм прізвищем ви-
різаннм на бронзовій плитці 
й написом „Признання за 
заслуги". 

8 В. Мандзїй 4 
13 П. Шевчук 2 
14 М. Отрок З 

А- Трнш 2 
V. Ѓоліят 2 

22 ҐелейОлек і 
2у ' Ольга Іїаліщак 1 

j 33й; Софія Qpyc 1 
ЗІ$ П. ГІуцнло 2 
36 І.Пяндус 1 

j '42 " П. Головачуќ 8 
'45"" М. Сениќ 1 
4 9 ' i t Юречків 1 
' Я " ^ С а ч к о ' 23 
` 88 - ГіЯкойенко І 
ИН(3 ft. Гнльќевяч 1 
78а : Ґ. Петрун'цьо 1 
86 І. Ссрант 1 
94 В. Борисќе- ^ 

внч - Бойд 1 
М. Кончак 1 

103 П. Стецнк 1 
104 С. Мисах 2 
106 М. Попель 2 

М Оль-
шанськнй 2 

109 Г. Морріс 1 
А. Стазецький 1 

111 Ф. Фелак 1 
113 :І. Ярчамі:-.- 2 

О. Кузвмчак І 
114 М.Ткачгун і- З 
116 С. Шилкевнч 5 
117 Р. Іваннцькнн- 1 
^ ; В .Рефт, З 
Щ А.К,обрии,- 1 

'. , І Б у л а 2 
130, Џ- Кравчук 1 
Щ . ^ ^ н и . а Д у б а с , ,2 . 
Щ А-̂ Лихсчдат З 
147 ^Зазворський ,1 
ЇМ. Анна Пишок 1 
153 І. Сќіра 2 

Т. Одежииський 1 
155 М. Фединншин 4 
158 А. Саноцький 2 
161 А. Джула 2 
164 І. Кудрищ 1 
165 Марія Пелехата 1 
170 Я Днднк 2 
173 П. Щерба З 
183 В. Дідиќ 2 

Ч. Відд. Організатор 

4 
5' 
З 
2 

І 
1 
1 

з 2 ' 
8 
5 
1 

ЗО 
1 
2 
1 
2 

.̀ -і... ` -, . ; ; : ; . . - . -.‚і . .цц . , ; , ; 
Вже;вдруге ,бул^ прнана-. 

чені- ‚три, нагороди .-. j ? $ ш а - , 
чення да Працю. Окружних 
Коиіте#в ‡ідділі^ $%$№Ь. 
В -вершсшу^р^.^^^оібісо,^ 
Щ 4 дві.наго^9ди одержала; 
Округа. ХЦнкауа^ д гррвќ fa 
йайкраше ^щк'сщііігая _прв': 

ана^еирІ квот^ о Ш І Окру. 
ГаФілядельфп., В; мннулій^у 
1965 pool. Ok^yra ч^Ьядеяѓ-' 
фії 'здобула два ^зааченнЙ.' 
0^н,е щ ЏеШ^гШл ч^Єлр. н ^ 
внх членів', прнєднаннк ДЬ 
УЙСоюзу 'в кйну;лом^' рЬп(і;, 
а саме 'бі9?іле^{м, а д р ў і ^ Ц ; 
йа^більще чнсло^орѓа^з^тір. 
ріа, які здобули1 ЇЬ `або б!ль-† 
ше членів в тому році. Філя-
дельфія мала таких 20 орга-
ніваторів. 

Третю нагороду за найкра-
ще відсоткове виконання 
призначеної для округи кво-
ти здобула за 1965 рік Окру-
га Торонта. Вона придбала в 
тому році 477 членів, хоч її 
квота виносила Џй членів. 
Отож вона не лише иикона-
ла, але й перевиконала свою 
квоту на 113 відсотків. По 
загальному числі придбаних 
членів рона занила тре№ міс-
це, після Філядельфії та Ши. 
каґа, а йдучи за числом ор-
гаиізаторів, які здобули 10 
або більше членів, аоеа сто-
гть на четвертому місці піст 
ля Філядельфії, Шпк'аґа і 
Ню Иорку, маюч^ І2 органі-
заторів відзначених ювідей-
ною союзовою відзнакою, в 
тому 4, які одержала золоту, 
2 срібну і в бронзову. Обі 
відзначені округи оДержу-
ють мистецько виконані, по-
чесні плдкетн. 

$аси.лншид 
іох 

ЛИСТА ВІДДІЛІВ, ЯКІ ПРИЄДНАЛИ В Ц Ш 
КАМПАНІЇ НАЙБІЛЬШЕ ЧИСЛО ЧЛЕНЩ 

(Стан з 28-го лютого 1966 р ) 

ч.п. Ч. Відділу Місцевість 
Число 

НрвГвднаннх 
членів 

1. 
2. 
З 
4. 
5. 
6-
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16 
17. 

53 Пітсбурґ, Па ЗО, 
397 Філядельфія, Па 20 
407 Торонто, Онт. 19 
432 Торонто, Онт. 15 
408 Торонто, Онт. 15 
471 Монтреальч Ќв. 15 
341 Віндсор, Онт. 13 
153 Філядельфія, Па 13 
220 Шнкаґо, Ілл. 12 
240 Клівленд, Огайо 12 
465 Ляшін, Ќв. 12 
473 Монтреаль, Ќв- 11 
316 Рочестер, Н. И. 11 
272 Мейпелвуд. Н. Дж. 11 
367 Рочестер, Н. И. 10 
424 Філядельфія, Па 10 
484 Ютіка, Н.И. . . 10. 

Д. Днднк 
П. Щерба 
В. Діднк 

, . .Кощиловськнд 

ІЩ. №.Полдтилл ... 
19? І'` ГЯоіЧд 
Ши` Д,6оКол: 
209 ' С'МаУлЯґа 

" Ібвськнй '-' Ч 
ї іШежймсікйй 1 
І. Мелінншин ` ' 2 
т ѓ у ї ѓ ' 
ПзРо(з-. 
аЌ дДльський і 
ТіШпіку'ла 
`Я.:Кряпіта-

- ' . ) ' ЛОВЯЧ" йЎ 
пЩЛіщак' 
Е Стронан.` F 
'ВгГїрняк:; 
:Ма^обетЗ)і ` 
В. Гірняк 
А. Стецяк 
A. Стецяк і 
B. Гірняк 
М. Мартиненко 
В. Фіцнк 
Б. Романншин 
Ольга 

Недошптко 
П. Снльчак 

214 в? 

220 

221 " 
222 ` 
І.' ід І 

235 
-у і;: 

240 

245 
253 
254 
256 

З 

2 
З 

1 
З 
1 
6 

1 
2 

6 
1 
2 
1 

2. 
1 

6 
8 
6 
З 
З 

З 
1 
2 

, 3 
1 
2 

І 
13 

8 
2 
2 
1 
1 
2 
З 

12 
7 

1 
З 
1 

261 

266Ч 

268 
272 

277 
283 
286 

287 
292 
295 
302 
303 
305 
310 
312 

316 
317 

320 
325 
336 
340 

П. Аркотнн ' 2 
С. Гавриш'' 1 
В . Т р у ф н н ^ 1 
Е. Барилка ' 4 
АниаДубас1 ' ' З 
Марія Кушнір 4 
Е. Гомотюќ 1 
П. Пнрогаішч 1 
М. Вархол ' 2 
A. Варна` 6 
Т. Лютвіняд^ 2 
П. Ф е д к К А ^ ` ` ^ 
B. П у л ќ ` 1 
A. ЗакаЛа:' " 2 
І .Мащак- ' 1 
М. Г е н т о Ш ' ` 2 
М. Долѓўя` 1 

Наталка Щерба 2 
Юлія Шарик 1 
B. ГаврнлявГ 5 
АнастасіЯ' Анд-

русишин' 1 
І. Малќо 1 
B. Цюпа ' 1 
Г.Кісіль - ' 1 
Софія Орі-

ховська - ' 2 
C. Гаврнш 2 

341 І. Хрін ( ' 2 
344 Т. Бутрей 2 
349 І. Гнідь . - . і 1 
353 П. Грабовичм 1 
361 І. Пригода г 1 
362 Ф. Петриќ 2 
364 В. Владика 1 
367 В. Попович:,, 9 
368 С. Ковальчук З 
372 И. Яремам-.я З 
375 П. Тарнавсђкя'н 2 

І. ДанківськиЙ 1 
379 М. Семкіа- ' 2 
383 О.Хома . 2 
385 Я. Карпяк 1 
387 В. Олійник 2 
394 М. Боганик, . 1 
397 М.Нич ;. 1 
401 М. Люлька '-' 1 
407 В. Дідюк . . 7 
408 Т. Залуцькив. 8 
417 І. Цибрівськнй 2 
418 І. Мельник `̀  1 
422 Т. Тещуќ -Г 1 
423 М.Оль- „ . 

шанський, , 2 -
424 І. Одежииський 9 

257 

427 
432 
434 
436 

437 

Щ 
440 
445 
448 

450 

451 
460 
463 
464 
465 
466 

471 
473 
478 
479 
484 
192 
495 

В. Басюк 
П. ДЯКІВ .; 
Б.Зорич . ';., 
В. Дідюк ,И. 
Д. Вербо- j 

вецькнй 
М. Мали-

нівськвп 
' С. ТерледькиІ 

Софія КуДА 
І. Геврик . " 
Ю. Чайка' ' 

1 
8 
1 
1 

2 
1 

1 
. 1 

4 
1 
3 

Ю. РакобдкчуК 1 
П. Дорот^' 

жинсьќнй' 
Є. Омельченко 
П. Сахаревяч 
М. Німчук 
М. Хомиќ`' 
В. Дідюк ' 
М. Солюќ ' 
Г. Нога ' 
В. Дідюк 
Ю. Дзява 
В. Остапяк 
М. Петрів ` 

1 
1 
1 
3 
5 

12 
1 
1 

14 
3 
1 
5 

В. Запараиюк' 10 
Лідія Шульгин 2 
І. Паньків 1 

8 
1 
9 
11 
З 
З 
8 
2 
6 
1 
2 
1 
2 
1 
З 
11 
1 
1 
2 
З 

6 
13 
а 
і 
і 
5 
2 2 
10 
З 
77 
5 
З 
4 
2 
2 
1 
20 
1 
19 
15 
2 
1 
4 

10 
і 
1 

1 
і 
З 

1 
1 
2 
З 
5 
12 
2 
15 
11 
1 
5 
10 
2 
З 

ДОСЯГНЕННЯ ОКРУГ В КАМПАНИ 19в6.РОКУ 

(Стан з 28-го лютого 1966 р.) ' ' 

Приєднано 
Ч.П, Округа (Осідок)' членів ч.п. 

Приєднано 
Округа (осідок) членів 

X Pniladelphia, Pa 
2. .Toronto, Ont 
3. Chicago 111 
4. ‚Detroit, Mich. 
5. New York,, N X 

Montreal,. Que , 
Pittaburgh, Pa 

8. Newark, N.J. 
9. Perth Amboy, N.J. 

Id. Cleveland, Ohio 
I t Rochester, N.Y. 
1%. Utica, N.Y. 
13. Jereey City, N.J 
14. New Haven, Conn. 
15. Рааваіс, N.J. 
16. Frackvill, Pa 

106 17. 
. 80 18. 

57 19. 
57 20. 
55 21. 
52 22. 
46 23. 
30 24. 

. 29 25. 
26 26. 
25 27. 
23 28. 
17 29. 

. 11 30. 
11 31. 

Minneapolis, Minn. 
Troy, N.Y. , 
Allentown, Pa, 
Winnipeg, Man 
Buffalo, N.Y. 
Yonngstown, .Ohio 
Boston, Mass 
Woonsocket, ЛД. 
Baltimore, Md. 
Wilkes Barre, Pa 
Ludlow, Maaa 
Scranton, Pft . 
Smitmill, Pa 
St. Louis, Mo 
Elmira, N.Y. 

10 Необсднаних 24' відділів 

9 
8 
7 
6 
6 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 

— 
— 
14 

-: 
ЛИСТА ПЕРШУІІШ ЧЛЕНСЬКОЇ КАМПАНП 

. ‚‚r (Стін з̂  28-го лютого 1966`ђ.) ^` 
Відділові організатори: 

1. К. Сачко (53) ЗО 
2. В, Гавриляк (316) 11 
3. В. Попоннч (367) 10 
,4. А. Копистянськин (327) 9 
4. Е. Барилка ^268) 9 
8.- П. Головачуќ (42) 8 
6:-' U. Фединншин (155) 8 
6. А. Єтецяк (240) 8 
6. Марія Кушнір (272) 8 
6. It. Дяків (427) 8 

11. І. Мелінншин (220) 7 
11. Т.Шлікўла (221) 7 
13. Гелен Олек (22) 6 
13. С. Шилкевнч (116) 6 
13. А.Варна (286) 6 
13. П. Феднк (292) 6 

13. И.Ярема (372)' 6 
18. Д. Кошнловськни (183) 5 
18. П. Шевчук (13) 5 
18. І. Сќіра (153У- 5 
18. М.Хомнн (464) 5 
18. М.Петрів (479) 5 

Постійні організатори: 

1. В. Дідюк ."С 
2. І. Одежииський 
3. В. Гірняк ' 
4. Б. Зорич 
5. Т. Залуцький 
6. В. Запаранюк -
7. С. Гаврнш ' -
8. О. Сквнрський 
9. Софія Куца -' -̀  

46 
31 
19 
15 
15 
10 

І 
Вступайте в члени УНСоюзгї 



Ідею створення Украінсь-
когб Нагюдного Союзу внд-
внгнув у вересні 1893 укра-
їнськнй часшіие „Свобода", 
звертаючись,.^ палким зкак-
лнком до .організацій д о 
об'єднання с п і л ь н о на чу-
жияі ; ..як-.доврриться в тому 
заклику: „Шірадимось п р е 
свою 6ifl#j,ga відженемо її 
від се$є спільними силами. 

І Дійсно пару місяців піз-
ніше в лютому 1894 з'їха-
лись наші тяжко працюючі 
робітники — вуглекопи, пе-
реважно тверті ‚завзяті Лем-
кн дО{пенсильванського міс-
течка Шамокщ і̀  там поќла-. 
ли перші основи під нову 
допомогову,;організацію, на-' 
зиваючи Ц''Український На-
роднин Союзі. 

Це бувд`арячий, ідейний 
порив Дупц.чі серця наших 
заробітчан, спрагненнх кра-
щої долі, кращого матері-
яльного і морального псбу-
ту серед тоДішних жахливих 
СОЦІАЛЬНИХ, ІІ економічних і 
національних обставин. Це 
був історично-відважний по-
чин стати поруч інших ет-
нічних груп і змагатись за 
своє власне чрелігійне, наці-
ональие і культурне облич-
чя на тодішньому д у ж е 
твердому й ^непривітному а-
мернканському грунті, все-
ціло опанованому панівнн-
мн національнимв групами. 

коли люди сходяться і зак-
ладають для^'себе обезпече-
неве товариство, яке мас Да-
ватн їм мйт^ріяльні користі. 

Так, це`'правда, що голов-
ним статутовим ^"завданням 
Українського Народного Со-
юзу є введення асекурацій-

Народноѓ^ 
якому на..црот'язі двадцяти 
років від 1894 по І914 — чо-
тири рази,, змінювано в ан-
глійській, мрвС ‚власне націо-
вальне- іц`^„, ; почавши від 
русского, ' через малорусь` 
кий, рутенські}й ^ До nPft-
вильної-назви український. 

Цей процес національно-
го освідомлення зберіг при 
українстві сотні тисяч t на-
шнх земляків, в статутах, 
резолюціях і ̂ постановах різ^ 
них зборів і конвенцій золо-
тою нитк#кц пробивалась 
нестримна врлл, охота і ба-
жання даватц моральну і 
матеріальну допомогу РІД. 
ному Краєві, ставати в обо-
роні українських інтересів, 
ширити Г'йра$яу я р о ' Т к р а -
їну та інформувати.світ про 
визвольні змагання Україн-
ського Народу. 

І^ фондів,, тих братських 
організацій, -рік-річно внді-
люсться поважні суМи, дота-
ції й пожертви на різні ук-
ра`нські сп'рави й потреби, 
публікаці'ї if видавництва, як 
наприклад останньо Укра-
інська Енциклопедія англій-
ською мовоќ?', `видана Укра-
їнським На'родним Союзом. 

І наш ювілят 131 Відділ 
Українського гіароДного Со-
юзу ім. Митрополита А. 
ЩептицькогтЗ `в цьому нап-
рямі не залишається позаду 
і на протязі с'вого ІО-річного 
існування п$овів успішну 
праціо в^ДІлянці присДну-
вання нових членів та уді` 
люванви лЗЃЛА80^' скромних 
фондів щедрих пожертв на 
різнороДні потреби укра'н-
ського громадськрго життя. 

Заснованііз .шнЦятиви ве-
ликих ентузіастів союзової 
справи п. Миколою Сенчи-
шаком та ijKj; Л. Боднаром, 
яких імена .і" знімки можна 
часто зустріти на сторінках 
Свободи, ^кіадршунів у прн-
сднанні членів до Українсь-
кого Нар. Союзу, разом із 
невеличким _.-,.- гуртом при` 
хнльників цієї організації, 
як п. Фединським, Кавќою, 
Щербаком, мгр Гриневнчем, 
Д-р Харкевичем, Гайдуком 
і Настичем. Наш відділ від-
був сво1 перші основні збо-
ри в дні 26 червня 1955 р. 
На цих зборах прийнято 
назву Відділу,ім. Мнтропо-
лнта ШептігцЬкого та обра-

місію в такому складі: Го-
ловою став п. Володимир Фе-
динськнй і на цьому пості 
залишився аж до 1962 року, 
мі стоголовою став п Щер-
бак.в два роки пізніше зас-
тупнв п. Микола Косарчян, 
фінансовим секретарем внб-
раао ц. інж. Вфдцара, який 
досьогодні віѓковўе свої обо-
вязкн і разом з паном Сем-
чншаком, промотором пра-
ці й росту нашого відділу, 
на рекордового секретаря 
анбраао пана Юліяиа Кав-
ку, а скарбником став п. 
мгр Мнрон Грнневнч, якого 
в 1962 році вибрано на ста-
новище голови, чи лк в со-
юзовій термінології це на-
зивають предсідннк, і на 
цьому пості залишається він 
до сьогодні. 

Мгр Гриневнч лещодав-
но закінчив другі універси-
тетські студії, перші закін-
чив 'на Батьківщині і одер-
жав ступінь мнґістра прав, а 
тут нещодавно успішно аа-
кінчив студії на амер. уні-
верситеті Ь осягнув титул ін-
женера електрика; `з цього 
приводу складаело. й о м у 
щирі ґратў ля ції і бажаємо 
гарних дальших успіхів : в 
його особистому!житті 

Покінченнл студій п. ГйВ-
невнчем повиннб бўѓи rapt-
ним і заохочуючим'прикла-
дом для нашої жодоДі, я к а 
часто-густо, закалена тнмча-
совнми матеріяльтШн витри 
дами, зовсім залишає свої 
студії на університетах або 
взагалі не виявляє охо-
ти дальше студіювати після 
закінчення середньої освіти, 
не здаючи собі справи з то` 
го, що в.недалекому майбут-
ньому. вона супроти нарос-' 
таючоі конкуренції і швид-
кого розвитку ‚техніки та 
творення нових ділянок ін-
женерії, не зможе вДержа-: 
тнсь на ринку праці без ви-
с'оких фахових каашфіќацііі 
Наш голова йймо ЉоДьннЎ^ 
праці, .'роДинйнх^ очюв'язЙ^' 
виховування" `т^Йрі'; :синів, 
зумів знайти; в с#бі сЛхьџц, 
енергії, охоти.) `твердо! волі, 
що пб ш і с т ь ^ ' р ^ й а Л ^ о к і н . 
чив студії, ^е ^ ^ ^ е д б у ю ч и 

на потреби українсь'кого гро-
мадського життя. 

Ідучи за цією загальною 
постановою бути корисною 
громад, установою, наш від-
діл останньо вирішує актив-
но піддержати шляхетну і 
патріотичну ініціативу на-
шого зорганізованого сту-
дентства — створити при 
одному з американськнх у-
ніверснтетів і ЗСатедру Укра-
їнознавства, я.- влаштовуюча 
при нагоді свого 10-річного 
святкування 'виграшну' 'льо` 
терію, дохід - з я к о ї всеціл о 
призначується на повшцу 
ЦІЛЬ. r .-v; 

Українське зорганізоване 
студентство перше зрозумі-
ло й відчуло потребу існу-
вання постійно^ і самостійної 
катедрц українознавства при 
одному з переДовиххамери-
каиських університетів. 

Передумовою створення та-
кої катедрн американські у-
ніверситети поставнлн уфун-
довання залізного капіталу 
в сумі 350.000 дол., з якого 
самі відсотки мали б бути 
постійною матеріальною ба-
зою існування катедрн. 

І тому наше студентство 
покликало до життя окрему 
установу під назвою „Фонд 
Катедрн Українознавства" 
із своїм власним статутом. 
До цієї установи запрошено 
ряд визначних і відтговідаль-
ннх громадянка головою 
обрано проф. д-ра` Добрян-
ського. -. ' ' ' ' ' ` 

Тепер внрнйао і питання: 
Пощо нам такої ХатеДри, чо-
к у обтяжўень' ѓукраїнську! 
ѓромйду ще- ̀ оданми пожер-
ѓвамя і збіркямН? Щ о б и від-
повісти на це ' питання — 
мусимо знати, що амернкан-
ські університети є не лише 
Науковими центрами, але та-
Нож поважним чинником у 
формуванні політичних кон-
цепцій світоглядів, напрям-
них амер. заграничної полі-
тики. `іХ`іО обставину зуміли 
використати численні етніч-
ні групи, існуючі на терені 
Америки, я к Москалі, П о л я -

початкувати передконвенцій-
ну'кам'панію за збільшення 
членства% сильніше зактнві-
зувати відділових секретарів 
і, проголосивши „Тиждень 
УНСоюзу' у̀ ликазатн успіхи 
організаційної праці. 

г9-го лютого 1966 під час 
Зборів Округи в Монѓреалі, 
на яких голова Округи іиж. 
М. Граб, її секретар Д . По-
падинець та окружний орга-
нізатор Остап Сквнрський 
звітували про союзовий стан 
і працю, виступили з програ-

Богдап Зорігч 

МОНТРЕАЛЬ І ОПАВА В РОЗГАРІ 
СОЮЗОВОЇ АКЦІЇ 

В другій половині лютого,,-рія мають у цьому важлнво-
му центрі розв'язану пробле-
му кваліфікованнх людей до 
ведення нашої установи, 6oJ 
ж на секретаря Відділу! 
я.. 492 вибрано пані Лідію 
Щульгнн , .дружину відомо-
го. журналіста й відповідаль-
нога редактора — пана Рос-
тислава Шульгнна. 

Вона зразу приступила з 
діловою серйозністю до з а -
родаткування своєї секре-
їарської праці. Щоб позна-
ііомитн видніших українсь-
ких жителів ОттавіЃ з діяль-
Ністю УНСоюзу, його ролею 
га-завданнями не тільки для 
української еміграційної е-
кономіки, але теж для на -
ц)онально - культурного про. 
цесу і суспільно - громадсь-
кого життя, попросила пані 
†І. .Шульгин до своєї хати в 
Оттаві при 1319 Ейджінкорт 
^оод визначних ^'країнськнх 

Окружні Комітети УНСоюзу в Клівленді 
і Йонґставні започаткували 

передконвенщйну ак^ію 
У днях 18 та 19-го лютого але до нормальної 

ц. р. відбулись у Клівленді 
і Ионґставні окремі Окружні 
наради численних Відділів 
УНСоюзу, на яких то спер-
шу дискутовано, а відтак і 
виготовлено пляли органі-
зацінної праці для прнсдну-
водіня ноаих членів у перед-
кошіенціі`іному часі. 

Окружними зборами - на-
радамн в Клівленді, що від-
булнсь у п'ятницю 18 люто-
го ц p., проводив головний 
радний, який і є довголітнім 
головою цього Комітету, `п. 
Дмитро Шмагала. 11 рисуѓ-, 
німн на тих зборах-нарадах 
були відділові голови, сек-
ретарі, організатори, а та-
кож і вже обрані делегати 

але до нормальної висоти 
щ з не дійшла внаслідок 
повної неактнвности 4 по-
дальше віддалених відділів, 
які за всяку ціну треба бу-
де оздоровити. На' загальних 

чів Окружного Комітету у 
тісній кооперації з обл. орг. 
п. В: Гірняком, напевно внз-
начені будуть рецепти на їх-
нс оздоровлення. 

В часі дискусії, якою кер-
мувала голова, а також пп. 
Д. Ш м а ґ а л а й В. Гірняк ви-
ринуло питання конечности 
щорічних курсів для відділо-
внх урядовців не лише по 
більших осередках Америки 
іі Канади, але т`акож і по 
менших, бо саме через не 

ти; Після` запевнення їх, що 
такі курси ми зорганізуємо 
й для них Після Конвенції, 
всі вони Дали приречення 
здобути по 10 нових ч`ленів 
до Конвенції, а це буде най-
кращим початком запев-
нення, що ця Округа вже 
започатковує своє оздоров-
л е н н я ! . . . 

На закінчення цих діло-
річннх зборах активних дія- : внх нарад вирішено відбути 

на 26-ту Конвенцію. Всі во-1 достатнє знання забезпече-

мовими доповідями директор j професіоналістів і підприсм-
кан. канцелярії Б. Зорнч і 
обласний організатор В. Ді-
дюк і проголосили „Тнж -

пів на зустріч із директором 
Канадійської Канцелярії і 
головним радним Б. Зори -
чеЦ, яки'й саме по лінії роз-
І5удови УНСоюзу відвідував 

важлива для усіх украшсь-
ких організацій, вона для 
української спільноти в Ка-
наді мас престижеве значен-
ня, вона теж і для УНСою-
зу мала б стати центром 
сильної його клітини, веде-
ної досвідченою людиною з 
усімн атрибутами культур -
ного представника УНСою-
зу, бо ж цій людині прий -
датьс'я` проводити свою орга-
нізаційно - секретарську і 

ти свої міркування про скріп-
лення УНСоюзу в столиці 
Канади. 
; Зустріч мала характер ді-
шово-товариської гутіркн. 
Всі майже присутні брали у-
часть в дискусіях, поруше -
но ряд різних союзовнх пи-
тань, висвітлювано р о л ю 
УНСоюзу в рості українсько-
го культурного процесу, за-
†оркнено потребу зміцнення 
‡бюзової кл'ітини' в столиці 

кола 
чишбк Микола; Дальше 
СТВерДЖеНО, ЩО; ЦЄіі ВІДДІЛ 
буде існувати при 9 Відділі 
ООЧСУ` і СУМАц В ' т о й чахі^ 
головою ООЧСУлб^вїзаслу-
жении педагог п.проф. Ш у -
мей. 

Після Загальних Зборів 
прийшов час на 'постійну 
щоденну працю над ростом 
і розвитком відділу і ми на 
протязі 10-річного існуван-
ня спостєрігасмо постійний 
ріст членства, що с доказом 
безперервної праці всіх уп-
рав цього відділу, зокрема 
енергійних заходів іиж. Бод-
н а р а і п. Семчншана.` 

Знаємо, що власним фон-
дом кожного відділу є лише 
10 або більше центові вклаД-
ки (внески членів) та дохо-
дя з принагідних імпрез. З 
протоколів 131 Відділу ми 
довідуємось, що наші члени, 
розуміючи потребу розбудо-
ви відділової каси, добро-
віДдьно передають свої пре-
мії за прнсдиувания членів 
одержаних від Головної Уп-
рави до каси відділу. І так 
на перших зборах п# Семчи-
шак, інж. БоДнар і д-р Хар-
кевич' заявляють, що премії 
одержані за приєднування 
нових членів і лікарські ог-
ляДннн членів, вони `декля-
рують на потреби Відділу. 
І майже на кожних Загаль-
них Зборах нашого відділу 
згадки про декларації цих 
премій До касн відділу і по-
дяка Загальних Зборів па-
нам: БоДнарові, Семчиша-
Нові та іншим за їхні по-
жертвн - деклярації, премії 
до нашого відділу. І тому 
наш Відділ має м о ж ливість 
виділювати із своїх скром-
них фондів поважні суми 
на ріжні загальнонаціональ-
й й громадські потреби. За-
гальна сума цих пожертв за 
10 років існування досягає 
імпонуючої суми 3.000 дол. 
Це гарний і заохочуючий 
приклад Для всіх наших 
відділів так Українського 
Нар. Союзу як й інших 
братських обезпеченевнх то-
вариств, які прн наявності 
більшої кількостн членства 
і тим самим маючи більші 
оперативні фонди не вияв-

канців мавби всі прикмети 
і ознаки наукової об'ектив-
ности, авторитету і довір'я. 

Крім цього Українська 
Катедра мала б своїм голов-
ннм завданням вишколюва-
ти нових професорів, учите-
,лів українознавства, брак я-
ких вже тепер дошкульно 
відчувають у к р а ї н о з н а в ч і 
школи, Цроголошена збірка 
фондів на ка,тедру тецер^ до; 
сягає вќоло -200.000, .-^ пот-
рібно ‚отже, . зібрвти решту 
суми в найкоротшому часі, 
щоб задум наших -студентів 
можна було чимскорше зре^ 
алізувати. ,,...- - -

Як видно з #останнього, о-
біжнйка фонду Катедри Ук-
раіиознавства, 'найбільшу су-
му гроша зібрано в Н ю Иор-
ку (понад 42.000), — наша 
громада стоїть далеко поза-
ду із сумою около 9.000 дол. 
Фонд Катедри Украінознав-
ства спирається на фізичних 
і правннх членах, яких с три 
роди, а саме: меценати, що 
вплатилн 1,000 Дол., спома-
гаючі 500 дол., і звичайні 
І00 Дол. яких можна спла-
чувати довільними ратами. 

В імені місцево` Комісії 
Збірки Фонду ' на Катедрў, 
якої головою є'п. д-р Помір-
ко і представники стуДент-
ськнх і молодіжних органі-
зацій, я складаю Управі 131 
Відділові Ўќра'йського Нар. 
Союзу щнру. подяку, до ціс1 

справи і добру волю Допо-
могтн студентам зібрати 
потрібну суму гроша та 
звертаюсь з гарячим апелем 
до всіх організацій, това. 
рнств, установ і всісї патрю-
тичної Української ГромаДн 
масово встўѓѓати в члени 
Фонду Катедрн Укра`нознав-
ства. 

Навіть сьогодні можна о-
держати відповідні аплікації 
і зложити свої пожертви. 
Пам'ятаймо, що нашим обо-
в'язком є Допомогти студен-
там в цьому патріотичному 

Заступлені даючі тут відділи 
85, 220 і 259f Присутність на 
їбррах. ‚головного крнтррльл, 
р а ‚УНС'Цетра Пуцила'і .об-, 
ласного організатора Воло-
димира Гірняка надала збо-
рам більшої важливости. 
Пан В. Гірняк, каменяр Сою-
зової твердині, перебуває за-
раз в Шикаґо та переводить 
завзяту передконвенційну 
кампанію за прнсднування 
нових членів та активно до-
помагас місцевим відділовим 
урядникам в різних органі-
задійних питаннях. Збори 
відкрив уступаючий Толова 
П..Я. Гут та попросив1 п. В. 
Гірняка тгеревес`гк збори. 
Приймаючи функцію пред-
сідника. В. Гірняк покликав 
собі двох секретарів в осо-
бах І. Івасюка та. І. Меліни-
шнна та відразу приступив 
до ділової частини порядку 
нараді тобто до звітувань ус-
тупаючих урядників. Звіти 
уступаючих урядників, по^ 
чинаючи від звіту П. Ѓўта, 
піднесли присутніх на дусі 
та влили нову іскру надії. 
Ситуація, за його словами, 
покращала в значній мірі, 
приміщення Союзового До-
му починає виповнятись но-
вимн людьми, з яких деякі 
перемінились із пасивних 
відвідувачів в активних чле-
нів. Однак теперішнім ста-
ном ще далеко не вільно 
вдоволитись і треба прило-
жнти всіх сил, щоб здігнатн 
занедбану т`а успішно про-
довжувати розпочату працю 
Звіт адміністратора - мена-
джора був короткий, але 
змістовний. Михайло, Гедош, 
відомий із своєї посвяти та 

Ѓневтомної праці для СоЮзо-
вого Дому, ствердив, що ро-

ніше вони не мали причини 
нарікати на старше грома-
Дянство, яке їх не піддержа-
ло. 

Кінчаючи, бажаю ювіля-
тові . ' ІЗІ Відділові Українсь-
кого Народ. Союзу ім. Мнт-
рополнта Шептицького ще 
кращого росту і розвитку 
та багато успіхів в органі-
зованні нових членів та в 
українському громадському 
житті. 

тн ;дуже' Надійний та підба-
^ьоруЮчий звіт касира Пет-

, райПуцмла, який крім своїх 
‚важливих тірофесійних обо-
в'Азків не жаліє часу і пра-
ці 'також і ля Союзового До-
иуу Домівка — він говорив 
і 'Підтверджував сво1 с.іова 
бухгальтерійно перевіренн-
мвт ' числами, -— ефективно 
оперувала і. хоч часто серед 
важких обставин, добилась 
успіхів. Найбільшим та нан-
замітнішим досягненням -
те,' що нарешті почато пра-
цювати капіталом, внрвав-
шись із довголітнього дефі-
цитного становища. При 
кращому зрозумінні та вияві 
щиріших братніх співчу-
вань, як це водилось би у 
братській організації пін 
говорив — можна було б всі 
труднощі бЬз спеціяльних 
зусиль ноборот`н. стати на 
сильний фінансовий фунда-
Мент та концентрувати свої 
творчі снлц на важливіших 
питаннях, яких так баг`ато 
перед нами. Ми всі члени то-
го самого народу! 

Після звітів та ўділення 
абсолюторіі уступаючій уп-
раві вибрано нову управу на 
1966 рік в такому складі: 
М Редош — голова, пані Ю. 
Ґуѓліќ — заступник голови, 
І. Івасюќ — адміністратор-
менеджер, II. Гут і І. Свірсь-
кий асистенти адміністрато-
ра, П. Пуцнло секретар-ка-
снр. До Контрольно' Комісі' 
ввійшли М. Скрнннк. п-ні С. 
Маджоріс і`а П Новак. 

Обласний організатор п. 
Гірняк не забув внкорнста-
п: цієї нагоди, щоб нагадати 
присутнім місце та дату нас-
тупної Конвенції. Він прнга-
дав, які великі зобов'язання 
лежать На кожному тому, 
ЩО ^іісце конвенції внзначе-
но в Шикаґо . У свому зпк-
лючному слові п. Гірняк 
зокрема підкреслив вагу 
невпинного поновлювання 
рядів Союзу новими, моло-
днми силами. Після закрнт-
тя -'Зборів всі приявні ще 
довго вели дружні гутіркн 
прн заздалегідь прнготова-
niff перекусці ѓа гарячій ка-
ві. 

І М. 

нн разом, а було 'х 38, реп-
резентували 15 союзовнх від-
ділів. Лише два, подальше 
віддалені від;цлн, не внсла-
ли своєї репрезентаці1 й не 
переслали на письмі причин 
відсутности. 

Запрошений до зреферу-
вання організаційних справ, 
п. Володимир Гірняк пере-
дав привіт і подяку від чле-
нів Головної Екзекутиви за 
минулорічну працю не т іль-
кн Окружному Комітетові, 
але іі тим відділовим про-
відннкам та орг`анізаторам, 
що 
степенують здобутки Окру 
ги. У тому минулому році 
напевно ця Округа була б 
дійшла до своєї нормально' 
квоти, якби кілька відділів, 
що належать до не', внкона-
лн свої організаційні обо-
в'язкн. Даючи заслужене 
признання тим, що допо-
моглн Окрузі приєднати в 
минулому році 311 нових 
членів, обл. організатор ц. 
В. Гірняк зупинився над ви-
ясненням потреб організа-
цінної діяльностн відділових 
провідників нр лише в пе-
редконвенційному часі, але 
також кожного місяця в ро-
ці і закликав' відділовпх у-
рядоі?ців та де'легатів, що-
по'дуть, ќа' 26 Конвенцію 
УНСоюзу. зробити добрі по-
ча ткн саме тепс^р.' ' 

До вже обраних делегатів 
п. В Гірняк Промовля'в ви-
разною мовою`, що `хні 960-
в'язкн 'на виборі 'х делеґа-
тами не закінчились, але, 
навпаки, щойно почннають-
ся! І ці свої обов'язки всі 
вони повинні 8dnd4HTKOBy-
ватн. прлсда^ванням нових 
членів ДЛЯ ТИХ відділів, які 
наділяли їх великою ПОЧсС-
тю репрезентувати 'х на 
Конвегщі' УНСоюзу. 

В часі питань і дискусій 
над тісю організаційною 
працею в передконвенцій-
ному чпсі п. `В. Гірняк по-
дав реальні поради делеґа-
там, як започаткувати 'м цю 
працю і де саме шукати но-
вих членів. Закінчуючи днс-
кусії, головний радний п. Д. 
Шмаґала зробив підсумки з 
тих нарад і в імені всіх при-
сутніх делегатів та відділо-
внх урядовців дав запевнен-
ня, що клівлендська Округа 
напевно не посоромить 26-ої 
Союзової Конвенції, і всі об-
рані делегати та делегатки 
здобудуть призначену 'м 
квоту по 10 нових членів. 
Ці думки й вислови прнйня-
то з ентузіязмом. 

На закінчення тих добре 
зорганізованих ѓа успішних 
зборів одноголосно виріше-
но відбути загальні річні 
збори Округи в неділю 20 
березня ц. p., і запросити на 
ці збори й репрезентанта 
Головної Екзекутиви УНСо-
юзу. 

З такою самою програмою 
відбулись збори-нарадн Ок-
ружного Комітету т̀ а відді-
лових урядовців і вже обра-
них делегатів у місті Ионґ-
ставні. Огаііо, в суботу 19 
лютого ц. р. в Союзовому 
Домі. Зборами проводив го-
лова Округи п. Петро Лі-
щак. Відкриваючи 'х, він 
привітав головного радного 
п. Д Шмаґалу й обласно-
го оргаізатора п. В. Гірняка, 

нево' справи наші малі осе-
редкн почішають занепаДа-

загалміі річні збори nitf Ок-
руѓн в суботу 19 березня TL 
р. і запросити на них того 
самого представника з Го-
ловної Екзекутиви, що п р и - . 
їде на подібні збори до Клів-
ленду на 20 березня ц. р. 

Свідомість обов'язку й 
добра воля напевно допомо-
жуть усім союзовнм делеґа-
там"не лише в Клівленді та 
Ионґставні, але також і но 
всіх менших та більших со-
юзовнх осередках виконати 
почесне завдання перед Кон-
венцісю УНСоюзу! 

Г. В. 

Річні Збори Відділу УНС в Міннеаполісі 
27-го лютого, в зал ' Уќ- трольної Комісії увійшли 

раїнсько - Американського мгр IL Пишко, п. Р. Остапо-
Дому в Міннеаполісі відбу 
лися чергові річні загальні 
збори 385 Відділу УНС, цьо-
го найбільшого відділу не 
тільки на терені Міннесотн, 
але й найбільшого на захід 
від Шикаґо. Зборами прово-
днв п. Д. Мандибур. На по-
рядку дня, в присутності 
численною членства, стояв 

вже третій j jaa підряд р я д в а ж л и в н х с п р а в включ-
но із перевнбором нової.Уп-
рави Відділу. 

Збори мали нагоду вислу-
хати речеві звіти уступаю-
чої Управи та познайоми-
тнсь із новими досягнення-
ми УНС в цілому. Уступаю-
чнй голова п. І_ Машталір 
звітував за цілість Відділу, 
в той час, коли інж. Я. Кар-
п'як, секретар Відділу, по-
дав широку панораму росту 
Віділу і ряд інформацій про 
дальші поступи в системі 
УНС. Цікавим було, що Від-
діл виріс за 1965 рік на 41 
членів, а за останніх чотири 
раки, себто за секретарю-
вання інж. Я. Карп'яка, ви-
ріс понад 140 нових членів, 
маючи 'х тепер 47Є. Прнсм-
ноіо новинкою було у. звѓгі 
інж Я. Карп'яка те, що у 
Відділі тепер масться чнма-
ло забезпечень в рямках 
від 5 до 15 тисяч долярів, що 
в загальній сумі,' при рості 
членства, дас чималий 
вклад у загальну систему 
УНС. Енергійна діяльність 
інж. Я. Карпяка у ділянці 
приєднання нових членів 
дала сво' наслідки, що збори 
з приємністю відмітили. 

Дискусія над діяльністю 
Відділу була широка, дещо 
типово - українська, гаряча, 
але, безперечно, під кутом 
конструктивности в критиці 
і позитивів для майбутнього. 
Нову Управу Відділу дещо 
поширено і перевибрано на 
голову п. І. Машталіра. Зас-
тупником став п. В. Лісович, 
секретарем знову інж. Я. 
Ќарѓі'яќ, членами пані С. 
Муха і п В. Сас. До Кон-

Відділ ч. 440 УНС ім. ген.-хорунжосо 
Р. Шухевича-Чупринки відбув свої 

загальні річні збори 
гостинному домі п-ва ний організатор на Східнѓо У гостинному домі 

Куцих дня 15 лютого ц. р. 
зібралося поважне число ак-
тивних членів відділу УНС, 
щоб відбути свої річні зага-
льні збори. Зборами прово-
днв предсідннк відділу мґр 
Я. Спольськнй, секретарюва-
ла секретарка відділу пані 
С'. Куца. Із звітів присутні до-
відалися про працю, а най-
головніше про ріст відділу, 
який зорганізований був у 
1959 р і потім переходив 
певні труднощі у підборі сек-
ретаря. який за статутом 
УНС с промотором праці. 
Від дня. коли цю функцію 
перебрала пані Софія Куца, 
справи змінилися в дуже ко-

які були на тих нарадах го- числює понад сто членів і 
ловнимн доповідачами про j мас великі можливості даль-
потребу активної організа-
ційно' праці для УНСоюзу 
в тій їхній околиці.4 

Після доповідей і нарад 
стверджено, що найважні-
шою причиною припинення 
в минулому розбудови ВІДДІ-
лів новими членами була 
недостача по відділах таких 
урядовців, які мали б досвід 
із ТІСЇ організаційно` праці. 
В останніх двох роках, зав-
дяки ЧАСТІШИМ відвідинам 
ГОЛ. радного п Д. Шмагали 
п обл. орг. В. Гірняка, орга-

Канаду. По ўДіленні абсолю` 
торію уступаючій ўправі, бб-
рано нову в такому сКладі: 
мґр Я- Спольський -т-`пр^д-
сідник, п. В. Гузар — зАс-
тупник предсідннка, пані СЬ-
фія Куца — фінансовий сек-
ретар, пані В. Добрянська — 
помічник секретаря, дйр. В. 
Куций — касир. Контроль-
на Комісія: п. Я. Хоростіль, 
п. Є Лагаза. пані В . Ярмхь 
люк. Пані О. Падиќ — ре-
ферентка комітету хворих. 

Збори висловили признан-
ня за працю пані Соні Ку-
цій, ухвалили посилити йќ-
цію за збільшення членів у 
передконвенційному часі та 

рисному напрямку. В цьому' вплачування річної доляро-
вої вкладки, ширяти і д е ї 
УНС в широкі круги нашого 
українського громадянства. 
Зараз по формальному за-
кінчеяні річних зборів від-
булнся місячні, на яких об-
рано конвенційного делеґа-
та на 26-ту конвенцію УНС, 
що відбудеться в травні 'ц. р . 
в Шикаґо. Делегатом внбра-
но пані Соню Куцу, заступ-
ннком — мґра Я- Спольсь-
кого. 

В прнсмній товариській 
атмосфері проходили нара-
ди загальних зборів. ї х пос-
тановн і рішення напевно 
будуть реалізовані Н о в о ю 
управою, а відділ, що обрав 
собі за патрона великого сн-
на України, стане одним Із 
кращих. 

Павсуийа. -; 

році пані Куца прнсднала 
поважне число членів, за що 
одержала признання і ста-
ла постійним організатором 
УНС. На сьогодні відділ на-

шого росту. Хоч здавалось 
би, що УНСоюз у Канаді 
це тільки допомогово-забез-
печенева організація, але йо-
го тграця — не тільки здобу-
ваігня нових членів, але й 
розбудова сильної економіч-
ної бази наших відділів, що 
приносить велику моральну 
і -матеріальну користь для 
нашого суспільства. 

По звітах відбулася жива 
дискусія, в якій слово забн-
ралн також Б. Зорнч — дн-
ректор канадійської канце-

нізаціина праця покращала,! лярц, і.п. В. Д і д ю к — о б л а с - - - - _-_ _-



СЕКРЕТАРСЬКА ТРИБУНА 

НЕ УЖИВАЙТЕ СТАРИ} НИХ АПЛІКАЦІЙ 

Як відомо, минулого року Головна Канцелярія увела 
нові аплікації про членство і забезпечення в УНС. Раніше 
були три різні роди аплікацій: дві для дорослих членів, 
а саме для тих, що від них не вимагалося лікарських ог-
лядин, та для тих, які були зобов'язані піддатися лікарсь-
кям оглядинам, і третя для дітей та молоді до 16 року 
життя- Тепер є тільки два роди аплікацій: для дорослих 
і для дітей. Ці самі аплікації для дорослих слід виповняти 
для тих, що потребують і не потребують лікарських ог-
лядин. Для тих, що мусять піддатися лікарським огляди-
ням, лікар повинен виповнити четверту сторінку апліка-
ціі. Всі інші виповнюють тільки три перші сторінки. Звер-
тасмо увагу секретарів і організаторів на те, що НЕ СЛІД 
УЖИВАТИ СТАРИХ АПЛІКАЦІЙ. Хто не мас нових, не-
хай домагається від Головної Канцелярії. 

АКЦИДЕНТОВІ АПЛІКАЦІЇ НЕ ВИМАГАЮТЬ 
ЛІКАРСЬКИХ ОГЛЯДИН, ЗАТЕ ТЕРМІНОВІ 

ЗАВЖДИ ЇХ ПОТРЕБУЮТЬ 

Звертаємо ще раз увагу секретар†в`чі організаторів, що 
прн забезпеченні старих чи нових членів акцидентовими 
грамотами не потрібно лікарскнх оглядин. Очевидно, що 
органѓізатор члена повинен сам упевнитися, що член с здо-
ровиЙ, а зокрема, чи не с калікою, що збільшує небезпеку 
й правдоподібність акцнденту. 

- Зате термінбві грамоти, однќаково п'яти,.так і десятн-
літні, обов'язково вимагають лікарських оглядин, бо цн-
ми грамотами можна забезпечитися на суму не меншу як 
$5,000, а всяке забезпечення на 1уму від $5,000 вгору ви-
магас лікарських оглядин. Не слід мішати акцидентоанх 
і термінових грамот, бо це два різні роди забезпечення. 
Акцндентова забезпечує від смерти чи каліцтва тільки 
внаслідок випадку, а термінова, як всі інші грамоти, за-
безпечуо від усіх,родів смерти, однаково внаслідок,недуги 
чя випадку. Тому термінова вимагає ЗАВЖДИ лікарських 
оглядин. 

КОЛИ ПОТРІБНО ВИПОВНИТИ И ДАТИ ПІДПИСАТИ 
' ; ДВІ АПЛІКАЦІЇ ДЛЯ ТІЄЇ САМОЇ ОСОВИЧ . 

Якщо забезпечується ту саму особу ДВОМА окремими 
грамотами, наприклад, звичайною життьовою грамотою та 
грамотою акцнден?овою чи терміновою, тоді треба внпов-
HHfH днТ`о'ќргмГ аплікації "і' ЂЄ дй%'.'тЯдпЙсїгїГ 
цій самій аплікації не можна спирати двох родів аабез-
печення. Це не відноситься до подвійного забезпечення у 
випадку акцидентової смерти, (Double indemnity) бо це 
подвійне забезпечення є додатковим привілеєм, а не є окре-
мою' грамотою. Заохочуємо пропонувати забезпечення зви-
чаане 1 акцидентове- Найперше слід запропонувати канди-
датрві на члена звичайне життьове забезпечення, яке є 
коштовніше, а після цього порадити йому доповнити це 
забезпечення ще й акцндентовнм чн терміновим забезпе-
чснням, які є куди дешевші, хоч забезпечують на високі 
суііси-

`' 'коли ПОТРІБНО ЛІКАРСЬКИХ бглядйн ' -
4, 'І - ' - ' . . ' . ' І І І ` ` ' .- - `1 

' ' . Я р и забезпеченні на $Др.ООО і вище потрібно,!' 'щоб' 
кандидат на' члена піддався оглядинам двох лікарів. Прн 
цьому звертаємо увагу, Що ДРУГОГО ЛІКАРЯ ВИЗНА`-' 
ЧУЄ САМА ГОЛОВНА КАНЦЕЛЯРІЯ. Тому організатор 
члеЙа, після виповнення ап'лікації та потвердження и.лі-
карем, пбвинен відіслати її до Головної Канцелярії. Друл 
гнмк' лікарськими оглядинами займається безпосередньо 
сДяа'Головна Канцелярія', очевидно, повідомляючи каяднт 
дата на ^лена (та секретаря відділу), до якого, другого 
лЬіаря він '̀мас вдатися. Не слід організаторові чя`се#ре-
тареві-посилати кандидата на члена до двох лікарів., Як' 
згадано вище, огляднгіам'н другого лікаря заДмисться Го-
лоана Канцелярія. , 

, АПЛЃКАЦП ЧЛЕНІВ СЛІД ПРИСЛАТИ ДО і.. 
- и-го ЧИСЛА КОЖНОГО, МІСЯЦЯ 

'-Звертаом.о ще раз увагу,, що аплікаціі нових членів 
слід, прислати` до 25 кожного місяця, бо інакше Головна 
Канцелярія спіз-цюсться з виготовленням грамот 1 з Іх.ви-
сйлкою до Відділів. Оформлення члена вимагає довшого 
часу, тому не слід тдкладати висилку аплікацій до кінця 
місяця, чн навіть присилати їх з початком чергового міся-
ця. В майбутності Головна Канцелярія ие буде приймати 
аплікацій після 25 числа місяця. Поспіх у пересилці но-
вкх аплікацій лежить в інтересі самих секретарів і їх Від-
ділів. 

ПЕРЕДЧАСНЕ ЗГРОШЕВЛЕННЯ ГРАМОТ 

Прн передчасному згрошевленні грамот секретарі від-
ділів повинні повідомити Головну Канцелярію не тільки 
про те, що член бажає п'ередчасно згрошевити грамоту, 
але також повинні подати причину цього і поінформувати 
Головну Канцелярію, чи секретар доклав усіх старань, 
щоб .відмовити члена від резиґнації зі свого забезпечення, 
а зокрема чи попередив члена, що кожне передчасне згро-
щевлення грамоти, тобто зламання забезцеченевого кон-
тракту, шкодить самому членові. Пересилаючи таке пові-
‡ШШШЩ "Слід-пЬдатя †очну а^ресу члена; ^ ;fcOey;'якою 

Ін говорить. Головна Канцелярія, не зваж'аючи на'труд 
кожному такому випадку напише до даного .члена і ста-, 

ратнметься у фаховий спосіб числами, переконати його, 
щоб не згрошевлював грамоти. В такий спосіб Головна 
Канцелярія допомагає секретарям зберегои членів. Наш 
досвід показує, що прннаймі одна третина тих, іЦо бажа-
ють згрошевити грамоти, дає себе переконати, зрозумів-
ши шкоду, яку приносить передчасне згрошевлення за -
безпеченевої грамоон. 

НЕ СЛІД БРАТИ ДЕПОЗИТІВ ВІД 
КАНДИДАТА НА ЧЛЕНІВ 

Деякі організатори та секретарі, виготовляючи член-
ф`ќТ'ІКлІкіщі(, рівночасно приймають від них першу вклад-
ку. Звертаємо увагу, що де не є звичаєм УНСоюзу, { Пере^ 
стерігасмо Перед цим органІза†дрів.У кандидата на члена, 
який заплатить першу вќладќу, може_ виробитися невірне 
Переконання, що від хвилийв підписання аплікації І $а-, 
йлачення вкладки він с вже` забезпечений, що не згідне ів 
враадою. Кандидатам на членів треба сказати, що вони, 
ѓтануть забезпечені щойно від того часу, як Головна Кан^ 
целярія схвалить їхні аплікації, виставить грамоту і ця 
грамота буде їм доручена при одночасній заплаті першої 
вкладки. Отож, забезпечення починає діяти з хвилиною 
вручення грамот членові та заплачений ним першої 
вкладки. 

ДОПОМАГАЙТЕ ОРГАНІЗАТОРАМ 
ЗБІЛЬШИТИ СВОЇ ВІДДІЛИ 

Деякі окружні, крайові чн обласні організатори 
зустрічаються у своїй праці зі секретарями, які самі не 
організують членів, або організують дуже мало і не допо-
магаю†ь організаторам, які їм пропонують допомогу в ор-
ганізуванні членів. Секретарі можуть не вимагати чи не 
приймати допомоги організаторів тільки тоді, колн самі 
виконують організаційні обов'язки. До обов'язку секр$' 
‡яря? JttuvemM^ 'не тільки збільшити вкладки Від -членів, 

але також# приєднувати нових членів. Секретар, який- не 
виконує я'к слід цього другого обов'язку, повинен радо 
користати з допомоги організатора, 

НЕ ВІЛЬНО ЛУЧИТИ УРЯДІВ У ВІДДІЛАХ 

Деякі відділи вибирають ту саму людину, на два різ-
ні уряди, зокрема часто на секретаря і касире. Статут цьр-
го не дозволяє. Статут вимагає вибору окремих людей на 
всі пости уряду відділу, а зокрема це стосується до уряду 
секретаря- і касира, бо ці два урядовці мають зовсім, рійні 
статутові завдання. Секретар зобов'язаний стягати вклад-
ки і передавати їх касирові, а касир зобов'язаний депону-
вяти їх у банку, а згодом висилати до Головної Канцелярії 
зі звітом, що його підготовляє секретар. Обидва ці урд-
довці мають між собою співпрацювати й взаємно один 
одного контролювати. Тому-не слід лучиѓн цих урядів ра-
зом. Головна Канцелярія ніколи не погоджувалася і не 
погоджується на злуку будь-яких урядів, а зокрема уряд^ 
секретаря з урядом касира Відділу. Відділч який мас спо-
лучені уряди, повинен на найближчих місячних, зборах 
перевести додатковий вибір окремої особи на кожний уряд. 

УРЯДОВЕЦЬ У Н СОЮЗУ НЕ МОЖЕ БУТИ ' ; 
УРЯДОВЦЕМ ІНШОЇ ПОДІБНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ' 

Статут УНСоюзу забороняє всім урядовцям УНСоюзу, 
як відділовим так і головним, а також конвенційним де-
леґатам, бути в той самий час урядовцем інших Союзів 
чн інших подібних організацій життьового забезпечення. 
Тому урядовці УНСоюзу повинні негайно зрезигнутати з 
урядів в інших подібних організаціях або в УНСоюзі. Та-
кож не можна вибирати агентів забезпеченевих компаній, 
що займаються життьовим забезпеченням. 

В КОЖНОМУ ВІДДІЛІ СЛІД ВИБРАТИ 
ЗАСТУПНИКА СЕКРЕТАРЯ 

і і -

Звертаємо увагу на те, що кожний Відділ повинен 
обрати заступника секретаря, по змозі молоду людину, 
яка в недузі чя при іншій перешкоді секретаря, могтиме 
його заступити. Є побажаним, щоб на заступника секре-
таря була вибрана особа нижче від 40 років життя, щоб 
вона мала доволі часу навчитися від секретаря діловодс-
тва 'й згодом, у потребі, йоѓр на цьому уряді заступити. 
На карточках, на яких подається щороку новий уряд Від-
ділу, в окреме місце на ім'я, прізвище й вік заступника 
секретаря. Відділ, який не обрав заступника секретаря на 
річних вборах, повинен його обрати на чергових місячних 
зборах, очевидно раніше підшукавши! ца. цей уряд 'в іди о,-

туншг'шрдвдцну.надію на те, що вона пра-, 
цюватиме для УНСоюзу, як прийде на це час і потреба. 

ПІСЛЯ ВИБОРІВ НОВОГО УРЯДУ ВІДДІЛУ СЛІД 
НЕГАЙНО ВИПОВНИТИ СПИСОК УРЯДУ я 
ПЕРЕСЛАТИ ДО ГОЛОВНОЇ КАНЦЕЛЯРІЇ 

Звертаємо ще і ще раз увагу секретарів на те, що кож-. 
ного року слід прислати виповнений листок з подачею на 
нім новообраних урядовців відділу, а саме: предсідннка, 
секретаря, його заступника, касира та голови Контроль-
ної Комісії, їх адреси і числа телефонів. Slump б якийсь 
Відділ не міг у свій час, тобто в грудні кожного року, об.-
рати НОВИЙ уряд і' якщо б такий стан продовжився на џі-
езѓцв чи два, тоді найпізніше.в- місяці лютім слід випов-
ннтн карточкуз' іменами давніх урядовців і подати при.чи-, 
By, чому не переведено виборів. Очевидно, обов'язком 
кожного Відділу є відбутѓи р'ічні.збори й. вибрати новий-у-
ряд, навіть коли б до нового уряду мали входити ті самі 
урядовці, що урндувалн попереднього року. Ще, багахр 
Відділів не прислало цих карточок, хоч минас березень^ 
тому слід їм негайно виконати, цей обов'язок. Предсідни: 
ќя та .касярн -Відділів, які, не подадуть цих карточок, `н^ 
зможуть одержати своє^ скромної винагороди за нових, 
членів, придбаних у. минулому році. 

ВІД`БУВАТИ ЩОМІСЯЧНІ ЗБОРИ — ОБОВ'ЯЗОК 
ЗАКОННИЙ І СТАТУТЮВИИ 

` . Статут УНСоюзу зобов'язує всі Відділи відбуваоц звн: 
Чайні збори членів раз або двічі на місяць. Ця постанова 
спирається яа. законному обов'язку братських організацій 
відбувати місячні збори- Тому, якщо якийс^ Відділ не вїд-
бувас місячних зборів, він повинен бути свідоми'й того, що 
цим він порушує зобов'язуюче право. В ніякому випадку 
Головна. Канцелярія не може прийняти до відома, що Від-
діли не відбуваюоь місячних зборів, але тільки кварталь-
ні чи річні, що нерідко Відділи подають у своїх звідом-
леннях з річних зборів і виборів нового уряду. Треба зма-
гати до того, щоб збори членів Відділу відбувалися що' 
місяця. 

УДЕРЖЎИТЕ ПОСТІЙНИЙ ЗВ'ЯЗОК З 
УСІМИ ЧЛЕНАМИ ВІДДІЛУ v 

Відома річ, що багато.членів рідко або й взагалі не 
відвідують зборів свого Відділу, які повинні відбуватися 
щомісяця й на які належить запрошуваои всіх членів. 
Програму зборів слід підготовляти так, щоб члени були 
зацікавлені взяти в них участь. Коли, не зважаючи на це, 
більшість членів не бере участи у зборах, слід удержува-
тн з ними зв'язок бодай у письмовий спосіб. Дораджуємо 
Відділам, бодай раз на три місяці, Внготовлювати обіжне 
письмо й висилати його до всіх дорослих членів Відділу. 
В цім письмі треба повідомляти членів про все важливіше 
У Відділі та заохочувати Тх до особистої участи в зборах. 
Так поступав чимало Відділів, ( досвід покадус, що вони 
постійно ростуть. Контакт з членами — це передумова рос-
ту Відділу. Деякі Відділи посилають навіть раз чн двічі 
на місяць такі обіжні письма до своїх членів. Прикладом 
такого Відділу є Відділ ч. 39, в Шикаґо, де як секретарка 
працює гоп. радна Гелена Олек. Зі статистики членства 
Відділу можна переконатися, як він швидко зростає. Дора-
джуємо всім відділам піти за цим прикладом. 

УСІМ ЧЛЕНАМ СЛІД ДОРУЧАТИ ПРНГАДКИ ПРО 
ПЛАТНІСТЬ ВКЛАДОК 

Пригадуємо секретарям, щоб вони використовували 
всі карточки, владжені на ШДО машинах, які одержують 
з Головної Канцелярії. Ці прцгадкн пригадують членам 
про платність їх квартальних, піврічних чи річних вкла-
док. Ці прнѓадкн слід післати всім членам а не задержу-
ваги, як це часто дісться, в канцелярії Відділу, дожнда-
ючн, що члени самі заплатять вкладки. Кожний член до-
цінює пригадку платиости вкладки, щоб не забути про неї. 
Кращі Відділи прибивають на цих карточках свою печат-
ку, на якій подані адреса н телефон секретаря та час і 
місце, коли він приймає вкладки. Дораджуємо Відділам 
піти за цим прикладом і поміщувагн на всіх пригадках 
про плачення вкладки вище згадані інформації. Це дуже 
помагає у роботі секретарів- Чинять собі шкоду ті секре-
тарі, які цього не роблять. Кошт такої печатки мінімаль-
ннй, звичайно коло $1.00, а користь — неоцінена. Таку 
печатку слід придбити також на книжечках вкладок чле-
нів. Дуже часто члени присилають свої вкладки до Го-
ловяоі Канцелярії і питаються, яка с адреса й телефон 
ггиіт секретарів! 

ДИВІДЕНДУ ВІД ГРАМОТ ПЕРШОЇ, ДРУГОЇ І 
ТРЕТЬОЇ КЛЯС ЧЛЕНИ МАЮТЬ ВІДРАХОВУВАТИ 

ВІД СВОЇХ ВКЛАДОК 
Як відомо, дивіденду від грамот першої, другої та тре-

тьої кляс виплачується не чеками, але в такий спосіб, 'що 

нарад Окружного Комітету Відділів УНС в Ню Порќу. 

Відділ ч. 418-ий відбув загальні збори 
20-го лютого в приміщенні 

фірми Бойко Реал, відділ ч. 
418 ім. Б. Хмельницького в 
Торонті відбув свої річні за-
гальні збори, якими прово-
дили, як голова д-р О. Войко 
і п. Іван Мельник, як сек-
ретар. 

У звітах предсідянка і сек-
ретаря показано ріст відділу 
в минулому-році, який ябіль-
шнвся на 33 ч л е н і в , 
а зорганізували їх: предсід-
ннк відділу д-р О. Бойко —б, 
секретар п. І Мельник — 10, 
і обласний організатор п. В-
Дідюк — 18. Організація но-
вих членів позначилася, не 
тільки числом, але також і 
сумою забезпечення. З 64 
членів, які відділ мав у 1963 
році, членство зросло до 132. 
Відмічено розитнви і неґатн-

ложнти ще більше праці для 
його росту. 

Одноголосно п є р ео брано 
управу відділу у старому 
складі, яку очолив і надалі 
д-р" О. Бойко, як предсідниќ 
і п. І. Мельник, як секретар. 

В передконвенційному ча-
сі новообрана управа поста-
новила приєднати додаткове 
число членів, а в слідуючому 
році значно збільшити від-
діл, підтягнувши його до од-
ного з передових в Торонтсь-
кій Окрузі-

Ми не сумніваємося, що 
управа своє рішення вико-
нас, в чому щасти їй, Боже! 
Спільною знімкою управи 
закінчено збори. 

По закінченні загальних 
зборів відбулися місячні, на 
яких обрано Івана Мельника 
на делегата на 26-ту конвен 

ви праці, та переднскутоаандідію УНС, ідо почнрться ЩЩЙЌ 
справи і прийнято цілий ряд 
рішень і постанов, щоб до-

травня в Шикаґо. 
-В. Д. 

25-ий Відділ УНС відбув збори, вибрав 
управу і делегатів 

Джерзі Ситі. — У вівторок 
1-го березня тут у ир'ш(щен-
ні „Свободѓі" зідСїулося двос 
зборів існуючо-о щц .‚СагСо" 
ді`' 25-го Відділу УНСоюзу' 
річні зборл з вибором улрг` 
ви, й-опісля звичайні, місяч-
ні збори І вибором делегатів 
на 26'Ту конзевшю. До jraja-
ВИ буЛН ПЄрОВИбр-ЯНІ або BHOt 
рані: А. Драгам — предспл-
ник, Володимир Н^ларевич 

- заступник предсідни"Я, 
Квітка Стецюк — фінш.(-сва 
секретарка. П^тло Поетолюќ 
— рекордовяй секретар та п. 
Дзядів — член управи. 

На відбутих он'сля звичай-
них місячних зборах на л.е-
леґатіа на 2'Л ту конвенцію 
УНС були обрані: Кв'тка 
Стецюк і Анато.чь Домараць-
кий, а на заступників деле-
гатів Богдан Стефаяоввч і 
Євген Гарасимчук. 

Головна Канцелярія відтягає одномісячку вкладку й її 
не вимагає від членів. Дійшло д о відома Головної Канце-
лярії, що с такі секретарі, які забувають відтягнути цю 
вкладку від вкладки члена і стягають від члена вкладку 
за повних 12 місяців. Внаслідок того Ці члени не одержу-
ють дивідейпні бо секретар задержує її-для, себе. Хоч зви-
чайно це діється внаслідок забуття, все ж таки це є прн-
власнення грошей члена. Остерігаємо секретарів, щоб цьо-
го ніколи не допускалися.. 

ЛИСТУВАННЯ СЕКРЕТАРІВ З 
ГОЛОВНОЮ КАНЦЕЛЯРІЄЮ 

Прохаємо секретарів, щоб вони, листуючись з Голов-
ною Канцелярією, на горі листа подавали число свого 
Відділу. Також прохаємо не лучйти в одному листі різ-
них справ, зокрема тих, які відносяться до секретарського 
її фінансового' відділу Головної Канцелярії, бо це продов-
жус поладнанвя справи та відповідь на листа. Дбайливі 
секретарі пишуть окремі листи для кожної окремої спра-
вн. В Головній Канцелярії працює кількадесят у'рядовців, 
і тому один лнст, який мас більшу кількість справ, му-
снть приходити з рук до рук, що продовжує поладнання 
справ. Є побажаним, щоб кожну окрему справу помістити 
на осібному листку, який слід позначити числом Відділу. 
Хоч би `ці карточки не мали вигляду листів, Головна Кан-
целярія їх швидко й докладно поладнае. В одній коверті 
секретар може прислати більшу кількість карточок. які 
відносяться до різних справ. Це ўлегшўе Головній Кан-
целярії поладнання всіх них справ в один час і дати с'кору 
відповідь на запити та проблеми відділових секретарів. 

НЕ ЛУЧИТИ ОГОЛОШЕНЬ У „СВОБОДЃ` З 
ЛИСТАМИ ДО ГОЛОВНОЇ КАНЦЕЛЯРІЇ 

Часто секретарі помішують текст оголошень, прнзна-
ченнх для Надрукування в „Свободі", у тексті листів, які 
вони пишуть до Головної Канцелярії в інших справах. Го-
ловна Канцелярія мас трудність у розділенні тексту тако-
го листа на кілька частин, або найперше полагоджус в 
себе листа а потім передає його до ‚‚Свободи", що дуже у-
труднюс та продовжує поладнання справ. Тому прохаємо 
секретарів ВСІ ОГОЛОШЕННЯ, ПРИЗНАЧЕНІ ДО ДРУ-
КУ, ПРИСИЛАТИ НА ОКРЕМИХ ЛИСТКАХ чн то до 
Гол. Канцелярії, чи прямо до „Свободи". 

НА ПЕРЕХІДНИХ ЛИСТКАХ СЛІД ПОДАВАТИ 
ЧИСЛО ВІДДІЛУ ДО ЯКОГО ЧЛЕН ПЕРЕХОДИТЬ 

Секретар Відділу, який пересилає до Головної Кан-
целярії перехідний листок члена, що перейшов до його 
Відділу з іншого, повинен внизу цього листка, на нрнзна. 
ченому на це місці, виписати число свойого Відділу, тобто 
Відділу до якого член вступає! Дуже часто Головна Кан-
целярія не знає, від кого цей листок прийшов, і не знає, 
до якого Відділу його зарахувати. Тому лежать в Інтересі 
Відділів не забувати про поміщення свого числа ізнизу 
перехідного листка придбаних членів. 

КОНВЕРСІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕНЕВИХ ГРАМОТ 

Термінова грамота мас одну незвичайно важливу 
прикмету, а саме заки її 5- чи 10-річний термін минеться, 
власник термінової грамоти може перемінити її на кож-
ннй інший рід забезпечення, навіть на забезпечення на все 
життя, без потреби переходити щераз лікарські оглядини, 
навіть колн б він занедужав у часі забезпечення терміно-
вою грамотою. Цей привілей зміни на іншу клясу назн-
ваеться конверсією. Про це слід повчити членів, бо цей 
привілей є надзвичайно важливий. Цього привілею не має 
акцндентова грамота, тому її не можна змінити на інші 
р̂ оди грамот. 

Управа Окружного -Комітету УНСою^у 
міста Ню Йорќу відбула наради 

25-го березня в канцелярії; 
адвоката Івана Фльса відбу-
лнся передконвенційні нара-
дн Управи Окружного Комі-
тету УНСоюзу міста Ню 
Иорку, на яких начеркнуто 
плян праці, головно підго-
товку до 26-ої Конвенції 
УНСоюзу. 

Предсідниќ Окружного 
Комітету Іван Флнс ствердив, 
що на терені нюйоркської 
округи є 37 Відділів, які в 
минулорічній кампанії зор-
ганізувалн тільки по 2-ох яо-
вих членів, а 7 Відділів, jpo 

такт з нюджерзькою окру-
гою і в короткому часі з 
представниками - ̀ - Окружного 
Комітету Ню Джерзі відбути 
в Г о л о в н і й Канцелярії 
УНСоюзу спільн'е засідання. 
Представники НЮджерської 
округи будуть запрошені не 
спільні передконвенційні на-
ради, які відбудуться в У -
країнському Народному До-
мі в Ню Иорку29-го квітня 
о год. 7:30 вечора. 

Д-р ОлексанДер. Соколн-
шин запізнав присутніх із 
виготовленою резолюцією в 

не дали ані одного члена, і с п , „ворення ` УНСоюзо-
Голова апелював, щоб нав я- І о г о а р х - яш TQ ю . 
зати контакт з цими Віддала-1ц,я б П 0 Д а л а ^ Д л я одоб_ 
ми та оживити акцію по вс.х я з а г а л ь н и м з б о 0 . 
Відділах в приєднуванні но- к р г о комітету Ню Иор-
вих членів. Присутні одно-
голосно одобрилн просќтого-
ЛОВИ, ЩОб ДО КОНВеНЦІЇ КОЖ' 

ќу, що відбудуться 15-го 
квітня. Д-р Соколишпн пові-
домнв, що він буде мати на 

ний делегат зорганізував К о н в ії в Ш и К а Ѓ 0 в и с т а в 
принанменше 5 членів, і' 
„г —--— `-- іќў видань, грамот, знімок 
кожний Відділ УНСоюзу no-j J ^ ^ , уНСоюзу. 
винен зорганізувати даль- m і J 
ших 5 членів, щоб Делегата ^КЛІЩН^ обговоре-
від поодинокях Відділ,В ^ ш щ ^ 
УНСоюзу приїхали на Кой- __ „ _ _ . . . . го. Планується замовити по-

їзд для делегатів, який до-
биратиме по дорозі до Шика-
го делегатів з інших місце-
востей. '' 

Присутні одобрилн одно-

венцію з 10-ма новозоргаш-
зованн'ми членами. 

15-го квітня відбудеться 
загальне засідання Окруж-
ного Комітету УНСоюзу міс-
та Кю Иорку й околиць, в я-
кому візьмуть участь, крім'голосно проект п-на Флнса 
секретарів, всі делегати Ню Щодо поправки, а радше змі-
Иорку іі околиць. На пропо-л ни статуту УНСоюзу, а са-
знцію голови Окружного ме: пан Іван Флнс рекомен-
Комітету І. Флиса тільки тих Дўе слідуючу вставку до ста-
кандидатів на головних у- j тутў УНСоюзу: кандидати 
рядників УНСоюзу буде a-j"a головних ўрадників УН-
пробувати і підтримувати Союзу повинні `бути вибрані 
Окружний Комітет міста Ню 

У,. ПЦІ. бе'руть ‚ЖИВУ, У-
, в праці УНСоюзу и О-часть в праці УНСоюзу 

кружного Комітету. Всі при-
сутні одноголосно погодили-
ся з пропозицією внескодав-
ця. 

Щоб опрацювати спільний 

по округам на -obtoei кіль -
кости членів. Його проект 
бу̀ Д̀е' ттѓртїіе' 'обгбворюваний 
на нарадах Окружного Комі-
тету 15-го квітня^ ' 

В нарадах взялн участь : 
Іван Флис, Марія Демидчук, 
Мері Душник, Роман С. Го-

плян праці з іншими округа-1 ліят, Олександер' Соколи-
ми, уповноважено Романа'шин, Володимир Клозник І 
Голіята, секретаря Окруж-1 Василь Цюпа. 
ного Комітету нав'язати кон- ̀  Роман С. Голіят 

Під знаком довір'я в найібльіііому 
221-му Відділі УНС 

Так треба назвати висліди 
Річних Загальних Зборів 
Братства св. Стефана — 221-
гр Від. УНС в Шикаґо, що 
мас коло 2.000 членів. Ці 
збори відбулися 30-го січня 
під проводом предсідннка 
Андрія Стецюка^ секретарю-
вав Антін Кущинський. 

В обговореннях над звіта-
мя не обійшлось без гумо-
ристичного моменту. Це дві 
надзирателькн над хворими 
обмінялися між собою заки-
дамн, що одна одну не від-
відували, колн в різні часи 
самі були хворі. 

На внесок Контрольної 
Комісії, збори одноголосно 
висловили уступаючим ке -
рівним органам відділу во-
тум довіря та висловили по-
дяку і признання за працю. 

А. Іванюк підкреслив за-
слугн уступаючої управи 
221-го Відділу УНС і запро-

менюк, фінансови`й секретар 
— Т. Шпікула, помічник 
фін. секр. — М. Шпікула, 
скарбник — Ів. Михальце-
внч, рек. секретар — Ант. 
Кущинський. Контрольна 
Комісія: голова — Д . ;Німи-
ловнч і члени — М. Цісоееь--
кий Д Р. Мартинюк. Тростис-
тџ: д-р С. Кочій і Ів. Карпд. 
Опікуни хворих: М Рошко, 
А. Фіца і, О. Чуба. Хорун -
жий — М. Банах L впоряд-
ник — М. Думич. 

Гол. радний УНС Т. Шпі-
кула поінформував про ггід-
готовчі заходи для конвен-
ції УНС в .Шикаґо, про нові 
форми забезпечення і т.д. 
Лан Васильовський підніс 
питання про виконання дав-
ньої постанови про видання 
Історії 221-го Від. УНС, що 
треба б виконати в 1966 р. 

Збори вислухали і після 
понував висловити їй ґратў- j обговорення затвердили Пра 
ляцію і перевибрати її в пов- вильниќ Комісії Стипендій 
йому складі. Його пропози-
цію підтримали п. Процик 
та п-і О. Чуба та загал прн-
сутніх аклямацісю. Предсід-
ннк зборів зарядив голосу 

ного Фонду Для студентів ви. 
сокох шкіл, якого проект ви-
готовила спеціяльна нарада 
урядовців Відділу. До` тієї 
Стипендіййої Комісії внбра-

вання над внеском А. Іваню-jHO двох членів: д-ра С. Кочія 
ќа, який принято одноголос- і М. Семчншина, та ще трьох 
но; від голосування утрнма-
лись тільки кандидати. 

Управа: голова — П. Ку-
ліш, містоголова — М. Ре -

членів до комісії має приз` 
начитн управа зі свого йкла-
ДУ-

Антін Кущинський 

Збори 402-го Відділу УНС 
в Етобіко-Торонті 

Відділ УНС ч. 402 ім Та-
раса Шевченка в Етобіко-
Торонто відбув 20-го лютого 
річні загальні збори в при-
міщенні Дому ім. Т. Шев-
ченка- Збори відкрив пред-
сідйик М. Калинчик, а про-
водила ними президія в 
складі: п. М. Москаль — го-
лова і І. Гоянюк — секретар. 

По звітах із діяльносте 
предсідннка' п. М. Калинчи-
ка і фін. секретаря п. L Ґоя-
нюка вив'язалася речева ди-
скусія, в якій порушено ці-
лнй ряд цікавих справ, го-
ловно, як розгорнути працю 
Відділу в організаційному 
напрямку. Є велика можлн-
вість, щоб відділ збільшив 
членство, бо основниќй від-
ділу, — це будівничі Дому 
ім. Т- Шевченка, який зав-
дякн позиці УНС став куль-
турним центром українців 
на окраїнах великого Торон-
та в Етобіко. 

Культурно - освітня, вихов-
на і громадська праця розвн-
васться. Розвивають свою 
діяльність: Рідна школа, Ю-
ннй СУМ і організації УВФ, 
Рідна Школа з невеличкої 
громадки дітей кілька років 

тому — сьогодні начисляє 
вже понад 120 дітей. На 
жаль, з якихось непорозу-
мінь багато членів, перших 
основннків відділу УНС, ві-
дійшли, або стоять осторонь. 
Але ці справи покращали. 
Дім збудований і̀ розвива-
ється, хоч здасться буде по-
требувати ще певної фінан-
сово"ї допомоги, в чому наді-
сться і далі на УНС. Спільни-
мн силами можемо доконати 
чудес! Ніхто не допоможе 
нам, якщо ми не допоможе-
мр собі самі! Такі думки днс-
кусії, а їх завершення — 
оживлення пряцї відділу. 

По ўділенню абсолюторіі 
уступаючій управі обрано 
нову у складі :„М..-Москаль 
— предсідниќ, Я. Бурий — 
секретар, М. Тнмочко — ка-
сир. Л. Кўрилець і І. Сулига 
— члени контрольної комісії. 
В склад нової управи увійш-
лн актинв.і працівники і сві-
домі своїх обов'язків люди, 
що є повною запорукою о-
жнвлення праці відділу-
Прийняте зобов'язання лрн-
сднання нових членів до ста 
є тільки справою часу. Ві-
римо і бажаємо успіхів! 



П Е В Д Ш В Е Н Ц Ш И Й ЗМАГ ВІДДІЛІВ 
; УНС В СХІДНІЙ КАНАДІ 

Гарними,, успіхами закін- річчя Канади. Тому, друзі, 
чили 1965 рік відділи і ор- - - - т^ 
ганізаторн, УНС, Східньоі 
Канади. Понад 800 НОЕИХ 
членів замкнули балянс 
річного амагу. Організацій-
на праця -значно оживилась 
та набрала ще більшого ор-
ганізаційного розмаху у пе-
редконвенційному часі. Сх. 
Канада, через свої відділи, 
секретарів .і організаторів 
здає собі добре справу, що 
з числа #.OQO передконвен-
ційних чдцірів запланованих 
Головною Екзекутиваю, по-
важне число мусить при-
пастн і нам, а виконати йо-
го — це не тільки с нашою 
честю чи амбіцією, ало та-
кон: обов'язком. Мала різ-

. дв'яна і новорічна передиш-
ка, і зараз ,же Канадійська 
Канцелярія із Обласним Ор-
ганцкат., накреслили плян 
праці й дії. Телефонічні 
й письмові ‚зв'язки 3 ЕІДДІ-
ламн й .Округами наладна-
но безперебійно. Відбулись 

не чекайте до дня наради, 
шукайто нових членів, 
збільшайте союзову родину. 
Делегати на Конвенцію, — 
післааці до „українського 
парляменту" УНС- зробіть 
все, щоб і Ви причинилися 
у організаційній праці ѓа 
приєднали кожний із Вас 
хоч би найменше число чле-
нів Наші організаційні за-
ходн не закінчуються тіль-
ки на передконвенційний 
„ефект"; вони розплянова-
ні на майбутній час, вперід. 
Наші постійні організатори 
на місцях в Торонті — д-р 
Т. Залуцькнй і пані С. Ку-
ца, Окружні Є. Омельченко 
в Гримсбі й Остап Сквирсь-
кий в Монтреа.ію, безпере-
ривно працюють у прнсд-
нуванні нових членів. Кана-
дійська Канцелярія із її ди-
ректором. головним радним 
Б. Зорнчом, бсзвтомно пля-
нус і провіряс виконання, а 
тдето виконує все В біль-

зустрічі й обговорення, у-1 шості відділів в і д б у л и с я 
часть директора Кан`адійсь-' вже річні загальні збори, 
кої Канцелярії, головного там підготовлено відповід-
радного `Б, Зорича разом з них секретарів - організа-
обласним організатором В. торів, які напевно розгор-
Дідюком, ‚ма^же на кожних нуть працю бездоганно. Де-
загальннх зборах відділів в і які малі відділи вже полу-
Торонті 'і в інших місцевос-1 4илися разом, щоб більши-
тях, зустріч із Головою ми спільними' силами зма-
Монтреальської Округи ін-' гати до кращого. В бага-
женером М. Грабом, нарада} гьох відділах підшукано но-
секрегарів відділів То{юнтаіві молоді сили як помічни-
(13 відділів), вибір конвен- ків фінансових секретарів-
цінних делегатів, наради і з ' Ц е молодий союзовий на-
організаторамн на місцях, рибок, ЯКИЙ мас ВЧИТИСЯ І 
часті розмови з головою То- у відповідний час перебрати 
роніськсц. Округи д-ром О. керму від ' старших. Зорга-
Бойком, а дня 16 лютого візовано на терені Сідньої 
знїзд членів, Б. Зорича і В. j Канади три нові відділи, та 
Дідюка до Монтреалю Там j йде підготовка до кількох 
19 лютого відбуто окружну нових. УІІС потребўо нових 
Нараду з участю представ-; людей, нових сил. Чому не 
ннків відділів і цілою ок- включатися нам всім. Ми 
ружною управою на чолі з здасться розбудували вже 
інж. }d. Грабом. Нарада бў- j свос організаційне, церков-
ла дуже успішна, а внслід не, культурно - освітнє, на-

50-ліття 36-го ВІДДІЛУ УНСЮЗУ 
В РОЧЕСТЕРІ, Н. Й. 

Сестрицтво Пресвятої Во 
городиці, 36-ий Відділ УНС, 
заснований 23-го січня 1916 
року і цього року прнпадас 
5в-літній Золотнй Ювілей 
цього жіночого відділу. Не-
легко руло жінкам втримати 
свій відділ, бо чоловіки не ба-
жали, щоб жінки бралися, до 
праці і перемовлялн жінок, 
щоб переходили до чолові-
чих відділів. Але знайшлося 
кілька упертих члейок, які 
сказали, що ми повинні по-
казати, що самі зможемо ма-
ти свій відділ. Слава тим 
жінкам, бо тепер можемо у` 
рочисто святкувати 50-літній 
Золотнй Ювілей нашого Се-
стрнцтва. Ми прн церкві свя-
того Носафата працювали, 
то зачали по божому наш 
ювілей в церкві 23-го січня 
1966-го року Службою Бо-
жою і Парастасом за помер-
лнх членів. 

Ювілейне свято відбулося 
в залі Українсько - Амерн-
канського Ќлюбу. Голова 
Сестрицтва, Марія Філяс, 
привітала зібраних гостей- В 
програму Ювілею увійшли 
сольоспів п і Марії Клнмців, 
яка відспівала американсь-
кпй гимн та кілька пісень, 
за що одержала рясні оплес-
кн. Другою точкою були 
танці під проводом панівПе-
тра Дзюби і Івана Заблоць-
кого. Виступи танцюристів 
були групові і сольові. Тан-
цюристи гарно пописалися в 
своїй програмі на втіху при 

недавна ще працювала як 
голова , друга `Анастазія 
Грицак, котра була і голо-
вою і касиркою довгі літа і 
ще тепер є членом Контроль-
ної Комісії ї Анна Максимців 
та Софія Онуфрнк. Це перші 
піонерќи. 

Марія` Ходак, $ула і конт-` 
ролеркою`` І секретаркою' 2о 
років і в заступницею ще до-
сі. Єва Герула ЬАниа?Стрі-
лець буЬтв' головами а` Ма-
вія Гойсак і Марія Онуфрнк 
довгі літа контролерами і ді-
ста`лн грамоти за`свою пра-
Цю для Відділу-

Далі слідували привіти 
від організацій, а при кінці 
промовив наш отець парох 
Стефан Чомко і ми дуже дя-
кусмо Вам,' Отче, прилюдно, 
за ваш великий дар і гарну 
промову. Дякуєм теж усім 
представникам організацій 
за їх присутність і дари, ко-
трі зложили для нас. 

Я, як секретарка, здала 
звіт за 60 років приходів та 
розходів: Міг працювали в 
Допомоговѓм Комітеті і нале-
жалн і посилали пакунки 
до Англії і до Німеччини. Ми 
не сиділи із заложенимн ру-
ками і не чекали, що хтось 

РОДИННЕСВЯТО 

— Ще успішніше організа-
ційне завершення у прнд-
банвю нбЬяк членів облас-
ним організатором. Один 
тиждень був проголошений 
тижнем` УНС і дійсно він 
таким був, під кожним ог-
лядом. Спільні засідання, 
наради, виступи представ-
я и й в на громадському фо-
румі, зустріч із визначнішн-
ми представаиками нашого 
суспільно1 -- громадського і 

уково-виданниче життя, ми 
Маємо вже свої організаціп-
ні завершення, чому не 
звернути увагу на розбудо-
ву цього найсильнішого в 
наших обставинах -— нашо-
го економічного життя? Всі 
ці справи стоять на порядку 
дня не тільки нкших спіль-
них нарад, стоять ЕОНИ кож-
ночасно на порядку дня 
працівників і керівників 
УНС: ' Організац†йна- 'поїз-

Управа 418 Відділу УНС. Сидять (зліва) ' : 'Д. ІІопович — 
голова Контрольної Комісії, д-р О. Бойко — предоідннк, 
Іван а іельшш — фінансо`вий секретар. Огоять'зліва': Іван 
Ґерус — cкapбник^ інж- Василь Вацнк та А. Радкевнч — 
І . члени 

Річні Загальні Збори та звичайні Місячні 
Сходини 455-го Відділу УНСоюзу ім. 

Лесі Українки в Ню Йорќу 
Один із Відділів УНСо-

юзу, який колись об'сднував 
самих жінок і який тепер 
об'сднуо також мужчин" і ді-
теЙ, відбув 20-го лютого 19-

за нас зробить роботу. Ми ̂ 66' року свої Річні Загальні 
нетерпеливо чекали цього 
Золотого чЮвілею, поки ще 
ті запрацьовані жінки про-
Живають і можуть бачити та 
чути користь із своєї тяжкої 
праці. Богу дякувати, масмо 

сутніх гостей і своїх учите- гарну школу, а ще кобп Бог 

На вечері при головнім сто-
лі були"наш`"о."парох Стефан 
Чомко, п-і радна Марія Де-
мндчук від УНСоюзу і рад-
ний Василь Гуссар та піо-
нерки й члени Управи. Го-
лова попросила о. Чомка 
провести молитву і поблаго-
словити страви. 

По вечері п-і голова по-
просила гостю п-і радну Ма-
рію Демидчук до слова. Во-
на передала привіт від Ґо -
ловного Уряду УНСоюзу і 
своєю промовою дуже всім 
подобалася. Пан радний Ва-
снль Гуссар говорив про піо-
нерську працю жіночого від-
ділу в Рочестері і заявив, що 
п-і радна привезла грамоти 
для наших піонерок, з ' кот-
рих ще тільки 4 залишн-
лися живими. Перша касир-

церковного життя, так в ' дка обласного організатора 
Монтреалі, а потім в Оттаві. Ідо Оттави, а потім До кож-
все це було під знаком УНС 
Добре започатковані спра-
ви, як повідомляють окремі 
секретарі і голова округи 
п. інж. М. Граб — продов-
жуються. Монѓреаль хоче 
змагатися із Тороятом! На 
2-го квітня Ц- р. Торонтська 
Округа заплянувала не 
тільки Окружні Збори, на 
яких буде переобрана нова 
Управа Округи, але постав-
лено організаційні справи 
УНС в всекавадійському ма-
штабі. На нараду запрошені 
представники Головної Ек-
зекутнви, представники За-
хідньої Канади та Монтре-
альської Округи. Тут не 
тільки одержать врочисто 
ювілейні `заслужені відзна-
ки^_але ту^ буде „бій", за 
дальшу розбудову УНС в 
Канаді і Закликаємо всі від-
діли , великої Торонтської 
Округи (ЗО. відділів) прибу-
тн на цю нараду Члени уп-
рав, конвенційні . делегати, 
активні союзові діячі, прн-
будьте, щоб. спільними си-
лами р о з ѓ о р н и й нашу 
працю для Батька-Союзу. 
' Попрацюйте, ще бодай 
трішки, у приєднанню но-
вих членів та привезіть із 
собою нові заяви вступу до 
УНС, щоб гідно й достойно 
передати їх представникам 
Головної Екзекутнвн г на 
наш „рахунок" — на раху-
нок не тільки Східнќої, але 
цілої Ккнади. Десять тисяч 
членства для УНС в Канаді 
—'- це наша девіза у 75-річ-
ч я нашого- поселення і 100-

ного відділу зокрема пожва-
внтн організаційну працю. 
Плян на 1966 рік, виконаємо. 

Кожний секретар відділу 
заздалегідь подбає, що вн-
конас завдання загально-
українсько і загально-люд-
ське. Скільки допоміг вже 
УНС у зменшенні горя, ко-
ли у трагічних родинних 
нещастях допомагав у їх 
перенесенню, скільки тут 
загально - людського, хрнс-
тиянського і братнього? Чи 
не варто працювати? А, що 
говорити вже про наші за-
гально - українські справи, 
які кожний із Вас добре 
знає. Віримо, що СПІЛЬНИМИ 
силами розбудуємо УНС в 
Канаді, ще краще. 

Б. Дідюк 
обласний організатор 

на Східню Канаду. 

КОРНІЙЧУК ВЖИВАЄ 
„ОБРАЗНОЇ МОВИ'' 

В середу 16 березня на 
збіговиську партійних ре-
жн.мнпків У Києві, як подає 
часопис „Молодь України", 
виступив драматург Олек-
сандер Корнійчук. 

Присягнувши у вірнопід-
данстві Москві, Корнійчук 
накинувся на „заокеансь-
кнх паліїв війни" і сказав 
дослівно таке: „Багато за-
іржавілнх націоналістичних 
гачків з гнилими черв'яч-
камн розкидали в ефірі на-

і добрі люди помогли вибу-
дути церкву і дрчекатн віль-
ної, незалежної України, то 
тоді ми б спокійно ішли на 
вічний спочинок по тяжкій 
праці- Н а закінчення о. па-
рох провів молитву і так за-
кінчено бенкет . 

Ми хочемо подякувати у-
сім за участь в нашім Золо-
ттм Ювілеї, що в таку пога-
ну погоду помогли нам від-
святкувати наше свято: Все-
чесним отцям С Чомкові і К. 
Тимочќові за відправи в цер-
кві св. Носафата і нашій гос-
ті, п-і радній Марії ДеМнд-
чук і УНСЬюзові за привіти 
і п. радному В. Гуссарові та 
Василеві Поповичеві, і його 
мамі та всім іншим, і дітям, і 
батькам. 

. С. Луцька 
(секретарка) 

каОленаі Сќробач, котра д о - ' Ш а р а я , потім попросив вста-

ГОЛОСИ ЧИТАЧІВ 

Завваги до найближчої 26-од Конвенції 
УНСоюзу 

В першому числі „Свобо-
дн" з 4-го снічня проголо-
шено 26-у Конвенцію УНСо-
юзу, яка відбудеться в Ш н -
каґо, Ілл.,починаючи 16-го 
травня. Д л я доповнення ін-
формації про Конвенцію 
‚Свобода" 25 січня помістила 
повідомлення секретаріяту 
УНС у справі вибору деле-
ґатів по відділах УНС-у, які 
лѓають менше як 75 повноліт-
ніх членів. Секретаріят УН-
С-уподав докладний список 
адрес згаданих відділів з 
числом нижче 75 повноліт-
ніх членів УНС-у і прізви-
ща предсідників згл. секре-
тарів усіх 276 відділів з чис-
лом нижч# 75 повнолітніх 
членів. 

Згадані відділи згідно зі 
статутом УНС-у самі не ма,-
ють право вибрати свого де-
леґата на конвенцію, а лише 
спільно з іншим відділом 
УНС-у також із числом 
нижчим 75 повнолітніх чле-
нів. 

Поява в „Свободі" пові-
дбмлення про Конвенцію 
викликала в деяких осіб о-
хоту бути вибраним делеґа-
том на найближчу Конвен-
цію УНС-у, без огляду на 
те, чи кандидат на делегата 
мас моральні основи до цьо-
го, а саме: а )чи приєднав 

В И І Т Р О Д А Ж М И С Т Е Ц Ь К И Х К А Р Т И Н 

Олії — Великдень па Гунульіцнііі, Жнива, Квіти і т. д. 
Обмежена кількість. Відомого мнстця по значно зниженій 

ціні. Потребує готівки. По інформації телефонувати 
вечором між 7-8 ѓод. — ТА 4-6111 

ші нанзліші вороѓн у надії 
на те, що хто-нсбудь клюне для свого малого відділу но-
на що отруйну наживку". І внх членів УНС-оюзу, б) чи 

І сповняє національний обо-
в'язок жертвенности на на-
ціональні цілі, а передовсім, 
чи дав ̀ вже пожертву на Па-
м'ятник Т. Шевченкові у 

в 

при цьому, що Патроном 
УНСоюзу с̀ наш поет Т. 
Шевченко. ̀ЗЃ нагоди ювілей-
цото року 1961 (сторіччя 
від смерти поета — 1861) пе-
реведено збірку у вільному 
світі на будову Пам'ятника 
Т. Шевченкові у Вашниґто-
ні, де відбулось його урочнс-
те відкриття '27-го червня 
1964 р. 

Переглядаючи пропам'ят. 
ну книгу зі списком жертв 
на пам'ятник, стверджую 
факт, що не всі громадяни, а 
зокрема делегати на попе-
редню Конвенцію УНС-у, і 
кандидати на делегатів на 
найближчу Конвенцію зло-
жили якунебудь пожертву 
на пам'ятник Т. Шевченко-
ві у Вашингтоні. 

Належало б проте зазда-
легідь пам'ятати, щоб по 
всіх відділах УНСоюзу не 
вибирати делегатами на 
конвенцію членів, які не 
заслуговують на це вповні, 
бо пожертви на пам'ятник Т. 
Шевченкові зовсім не зло-
жнли, або зложили дуже 
мало. Слідкуймо за цим. 

О У. 

Збори в УНДомі в Ню Иор-
ку. Відкрила їх довголітня 
голова п-і Стефанія Гали-
чин, привітанням членів та 
заподанням порядку нарад. 
З огляду на :захворіння сек-
ретаря, протокол не був від` 
читаний але на внесок проф. 
Михайла Коваля, прийнято 
порядок дня. Головою зборів 
обрано п-і Софію Галнчин, а 
вона попросила на секрета-
ря п-і Софію Соколншнн. 
Про діяльність Відділу звіту-
вала голова п-і С. Галнчин, 
яка вказала на пророблену 
працю, на труднощі, з якими 
боровся Відділ, і на ного ус-
піхи- Про фінанси та рух 
членів звітувала п-і Софія 
Соколишин, яка вка'зала, що 
Відділ все точно сповняв свої 
зобов'язання супроти Центр-
а-лі, `брав участь 'в усіх збо-
рах 'Комітету Окружних Від-
ділів у Ню Йорќу; був аќ`1 

тивннм членом' філії УККА 
в Ню Иорку.` Відділ об'сднус 
90 членів, в тім 59 дорослих 
та 31 дитину- Відділ пож'ерт-
вН^вав на пам'ятник Шевчен-
ќЬві у Вашинѓтойі ^25 та Аа 
Семі'нарію в"'СтемфУрд'і $5, 
вплатив вкладку до Об'сдна-
них Організацій в Ню Иорг 
ќу. Всіх приходів було — 
$124.67, розходів — $104.97, 
осталося в касі Відділу —-
$19.70. Д л я права обрання 
делегата на конвенцію УНС, 
Відділ гіолучнвся із 488 Віч-
ділом п. БакОвцча з Лрізона, 
за що с вдячний. В імені 
Контрольної Комісії звітува-
ла п-і Марія Гумовська, яка 
потвердила правильність ді-
ловодства каси Відділу та 
взірцеве провадження Відді-
лу. Вона поставила внесок 
на ўділення абсолюторії ус-
тупаючій управі, піддержа-

13 лютого 1966 року пан 
Іван Тнмкович обходив п'ят-
десятлітній ювілей свойого 
вінчання й подружнь о г о 
життя, та 47-й членства в 
УНС. Пан Мирослав Кальба, 
секретер та Іван Івахів, го-
лова Відділу прийшли від 
місцевого Відділу, а Д`р Мар-
ко Рущицькин, який був ра-
зом із І. Тнмковичом спів-
основняком тутешнього УНС 
Відділу. Пан Олесь Беймук, 
студент місцевого універси-
тету взяв 'все це на ' плівку 
так, щоб і для УНС Відді-
лу лишилася пам'тка. ' При-
йшли` тості привітати Тнм-
ковичів із їхнім ювілеєм та 
побая(ати1, щоб 'і надалі їм у 
всьому щастило. Присмно 
було бачити, як діти^Гимко-
вичів враз із своїми сім'ями 
гарно все прнготовяля, а ма-
ють Тнмковнчі синів як со-
колів, хоч до Голівуду їх 
пускай. Мають гарну доню 
і багато внуків. Прийшов 
теж один брат, другий хво-
рнй не міг прийти, прийшла 
ближча й дальша рідня, су-
сідн, приятелі. Народу було 
багато, всі гарно вбрані, прн-
Гішлн віддати пошану заслу-
женим громадянам- Були по-
бажання, подарунки, знімки. 
Найбільше з в о р у ш лнвою 
хвилиною на цьому святі бу-
ло, коли п. Кальба відчитав 
почесну грамоту від Голов-
ної Управи УНС, а Іван Іва-
хів передав щей особисті по-
бажаяня від голрвного сек-
і№таря пана д-ра Ярослава 
Падоха. Тією несподіванкою 
був дуже заскочений 'сам 
Іван Тнм'кович як і його сі 

ний п. проф- М. Ковалем- В 
дискусії аабнрали слово: д-р 
М. Клячко, д-р Єва Піддубчи-
шнн, мгр Ярослав Томашів-
ський, Д-р Марія Кобринсь-
ка, п-і Мйрія Довцова, проф. 
М. Коваль та інші: Після ди-
окусіі уділено вбсолю†орію 
ўсѓі'паючій ўстраві та' прнй-
нято ряд пропозицій для до-
бра організації. Запропоно-
вано улаштовувати чайні вс-
чори, доповіді, танці ^іля мо-
лоді. Запропоновано'нову уп-

зами в очах сказав: „Я не 
сподівався, що Головна Уп-
рава за мепе згадає". Почес-
ну грамоту положили поміж 
свічками коло весільноѓѓ 
торта. Цілий час про цю 
грамоту так й говорилось, 
головно у родинному гурт:. 
Чому? Бо ж пай Іван Тнм-
кович старий спюяіт`"ь. ча-
лояшв був відділ УНС в Іст 
Ст. Люїз, Ілліной, потім ще 
й у Денвері- І , згадались 
йому ті молоді літа коли він 
працював із запалом д л я за-
гального_ добра, і видно що 
нема кращих споминів, як 
про того рода п р а ц ю і 

Скаже хтось: і що тут та-
кого велиногь? А багато 

ѓбловаі Т і -ТШрія ГуТйс%-
ська —: містоголова, п-і Со-
фія Соколишин — секретар, 
п-і Марія Бачннська - д о н -
цов і— касир: До Контроль-
ної Комѓсії' обрано' `гіА Таїсу 
Червінську, Д-р рву Піддуб-
чишнн та д-р Марію Кобрии-
ську. Всіх обрано одиоголос-
но-

П^сля .відбуття Річних Збо-
рів, відібулцоя задч^йні`у^іі-
сячні Сходини де на поряд-
ку д^я був внрір делегІітр; на 
26-ту. Конвівнцію 4УНС. ‚яка 
відбудеться в травні цього 
року в іЩйкяго, . про і що, по-
відод4лсро ^лвв;ствр яяс?овнр 
тд в пресі..' . ; . . ; і . , 

На внесок п-і Ст: Галнчин 
підлервий п 4 д-р М. Коб-
ринѓькото і^еодозісм Проко-і 
повим та ІЛпими,' На діяега-
та від 455-го" В4дділу ім. Десі 
Українки одноголосно обра-
но п-і `Софію Соколншнн; се-
кретарку` ЙддІлу. На внесок 
п-і д-р М. Клячко, підпертий 
п. увалом Лозовим, д-р Свою 
Піддубчншин та Іншими, на 
заступника одноголосно об-
рано й-і Стефанію Гаітичнн. 
Після короткої дискусії, но-
вообрана голова п--і Стефа-
нія Галнчин, після заклику 
до активної праці у Ьідділі, 
зокрема в приєднуванні но-
вих членів, подякувавши за 
участь присутнім, закрила 
звичайні сходини Відділу. 

О С 

ковнчі добра родина, якщо 
прийшло стільки 'народЎ'; 
Скаже хтось: ото велика річ, 
що стільки людей прийшло 
й нанесли болота та fi HBCMU 
тили- Ні! це навіть і ' д у ж е 
важне. Коли ми вирвались' 
з пекла, з біди, приїхали С№ 
дя, і подороблялись то н е -

один думав собі, що він без 
людей обійдеться; і дивився 
тільки щоби мати хату, asV 
то, та велике банкове конто. 
Але скоро показалось,' `аџзѓ. 
без людей обійтися кемож^ 
ливо. Я вже не кажу,- що 
потрібно часом що в когосв. 
у біді зарятуватись, але л ю ^ 
дина у модерному житті не 
може обійтися без другої лю-
дннн. Людина мусить щось 
думати, чимсь жити, вона-
хоче поділитись із другою 
людиною своїм щастям' і ѓо` 
рем. Тоді і радість більшаѓ, 
більша втіха і менше горе.' 
Кажуть: в гурті й смерть нв 
страшна. Крім того людина 
мас якісь почування, хоче 
поговорити з кимсь, виска-
зати свою думку, тоді вона 
росте. А 'коли вона зашисть-
ся десь в куток і з ніким нв 
пристає, тоді вона нядіс. Ліо-
дина потребує середовища: 
і середовище допомагає рое-
ти людині- Правду к а ж е `нд!-
ша пословиця: яка громада 
така й рада. -` 

Добре, але для чого тут' 
та вся філософія? А це для` 
того, щоб люди не забували, 
що їм без других людей не' 
обійтись. Можна купити за-
безпечення в різних асекул 
раціях, і навіть у великій 
компанії, але там яе з н а й д и 
те свойого середояидца,! )ѓе` 
знайдете` спів чуття'` і вйрозў-
міння, що його кожний npaV 
те і яке потрібне до життя 
як псжива, чи повітря. 'Ќв'-
лн ви десь в чужій асекура-
ційній компанії купили за-
безпечення, то ви їм звпляг 
гили, а вони вам колись ма-
ють за це заплатити спІлл^ 
КИ ТО Й СТІЛЬКИ, ft ПО BClJb'-
му. Більше нн ні їх не ЗНД(^ 
те і не потребуєте, а вони тя-
кож ‚і Dae. Ви там не маєте 
жадного голосу.' А 'у свбїЙ 
установу справа цілком ініцЬ, 
Тут ви співвласником тієї уљ, 
тапови, ви радісте її урпіХа`-
мн, а провід вашвми,, т у т ' з ^ 
вас не забувають, цікавлять-
ся вашими починаннями, 

Річні Збори 117 Відділу УНСоюзу 
Запорозька Січ" 

розбудо'ву вашого украінсь-
}}` 

Збори відбулися 22-го січ-
ня ц. р- в прнміщенні Укра-
їнських Католицьких Вете-
ранів прн 33 Схід 7`ма вули-
ця о год. 6:30 вечором. 

кого життя. 
Збори ухвалили, "щоб гро-

ші, які має Відділ, скласти у 
‚.Самопомочі", що і зробле-

. Збори відкрив предсідник і но 

великого, бо ц о п е р ш е : д о ж и - " р е м л і и н я м й ' т а f ^ W j 
ги явні до того, 'щоб 0вхснКя^'Ргь--ЧВО.."ащ1..9е6віМ!іі 

‚дати. Кажете, це 'пусте , це 
А с ^ и е . т і дріви 

ниЧки нас держать прн жяі-
ті ї̀ї те наше земне, бідне 

дати п ятндесятяліття под , 
ружнього життя, та ще й І д р , `" а 

мати таких добрих дітей, І 
щоб про вас не забули '— 
ие вже неабияка заслуга 
Затьків, які так гарно вихо-
вали свої діти за старою, 
доброю нашою традицією і 
нашим звичаєм. І колись та-
кож це був вже ПоВажнин 
ЗІЌ, бо ПрНХОДИЛОСЬ ЖИТИ і: 
Зіді. Крім того як не забили 
пас ваші власні коні, то вся-
кі війни вкорочували нам 
і так убоге життя. Тепер 
знова автомобілеві випадки, 
ну й наші людн також по-
модернізувалнсь і йдуть ра-
юм з поступом, додержують 
чроку іншим народам, тоб-
то, розводяться, не вміють 
виховати дітей. Скажете, ко-
лись того 'не було. Та були 
перли та й' ті „сі стерли". 
Замість держатися с в о г о 
доброго звнчаю, наші людн 

жнття уможливлюють. І ко^ 
л я нині стільки народу 'п$йѓ 
йщло, щоб привітати Mapnd 
й Івана Тнмковнчів, коли 
Провід УНС в Джерзі Ситі 
не забув їх. то значнть.що 
вони щось варті, що своїм 
прпмірннм життям на це за-
служили. А людям честь зй 
те, що вони не ждуть а)к 
хтось помре, щоб аж тоі і 
підносити їх заслуги, а л е ' і и ^ ' 
за жнття ювілятів дали `вис` 
лів свойого до них пошані№ 
ќу. Іван Івахів І' 

Об'єднання Мйстців Українців в Америці 
МАЛЯРСЬКА ВИСТАВКА 

М И К О Л И Н Е Д І Л К О 
в Г А Л Е Р И Л І Т Е Р А Т У Р Н О - Ш Ї С Т Е Ц Ь К О Г О Ќ Л Ю Б У 

прн 2-ІЙ Евеню ч. 149 
ВНСТАВКЛ БУДЕ ВІДЧИНЕНА ДО 4-го КВІТНЯ 19вб Р. 

у ІГІІТІІИЦІ — 6-8, суботи 12-8, неділі 12-8. 

Про 17$-ий Рідділ 
УНС у Дітройті 

Дякую за вміщення мого 
допису п. з. „175-ия Відділ 
УНСоюзу в Дітройті внду-
ж а в " у „Трибуні УНСоюзу" 
ч- 2 (113) з 18-го березня 
цього року. На жаль, в ос-
танньому абзаці трапилася 

Вашингтоні в квоті, гідній прикра помилка, яка внесла 
його імеші і фінансової спро-1 в членство нашого Відділу 
можности. Не забуваймо зайві непорозуміння. У тек-

сті допису виразно написано, 
що делегатами на 26-ту Кон-
венцію УНСоюзу були внб-
раяі Ярослав Базюк і Ва-
силь ГЇапіж, а заступниками 
д-р Денис Кпітковськнй і 
Степан Крупка. У вміщено-
му дописі прізвища подано 

а. С- Кучма. Повстанням і 
однохвнлинною мовчанкою 
вшановано пам'ять усіх чле-
иів, що відійшли у Вічність 
від часу заснування відділу. 
Минулого року мн попроща-і 
лн довголітнього секретаря 
нашого Відділу, сл. п. д-ра 
Володимира Калину. 

Секретар п. Р. Іваннцький 
прочитав звіт з мннулоріч-
шіх зборів, подав стан чле-
нів. пропозицію на вибір де-

Цього року вибрано до У 
прави Відділу нові, молоді 
снли, що запевняє успіх в 
дальшій діяльності -нашого 
Відділу. Нову Управу Відді-
лу ‚.Запорозька С?ч" нибра-
но в складі: С. Кучма -— го : 

лова, Мирослав Мац — заст. 
голови, Р. Іваннцький — се-
кретар, йаяна Анна Басараб 
— заст- секретаря. Голова 
Контрольної Комісії: Н. Чу-
дакевич, М. О Калина і п-і 

легата і заступника на 26-ту М. Смеречннс!ька — члени. 
Конвенцію. Вибір відбуто в Пан В. Кожух як член - дові-
суботу. 19-го лютого 1966 і ритель до'‚‚Самопомочі", 
на делегата вибрано сеќре` Нова Управа, вітає всіх 
тари Відділу п. Романа Іва- своїх ‚‚славних запорожців", 
ницького, а на заступник'а ( що з різиігх причин не мог-
п-ѓ"Анну Басараб. Далі про^ ли 6 J T H на річних зборах, і 
читано звіт касовий, який заклнк'ас їх вписувати в чле-
Контрольна Комісія з л о ж е н а ' н н своїх дітей та внуків, що 
з пп- Н. Чудакевича, П. fear-1 їм принесе велику кррцсть в 
силькова і Г. Стефанншігна майбутіьому. 
пїдпнсалн як доказ що все fc! Відіџл зложив до Головної 
в порядку. j Канцелярії УНСоюзу за рік 

Секретар Р. Іваннцький 1966 суму — $3.658.68. 

УКРАЇНСЬКА -ВІЛЬНА -АКАДЕМІЯ- НА Ж у?США 
з великим сумом еповіщцс Українське Громадянство 
про смерть' йДопн славного композитора і дирпГеиТа 

Олександра Кошнця ` 

† 
сл. п. Тетяни Омельянівни 

К О Ш И Ц Ь 
директора Мулею Осередку Культури 1 Освіти у Вінні-
леаі, аиапцп українського народнього Мистецтва І жерт-

вснноі дарнтсльнпці Музвсві-Архівові УВАН 

закликав присутніх забезпе-
чуватн себе і свою родину в 
УНСоюзі на вищі суми для 
свойого і заг`альногромадсь-
кого добра- Бо дохід, який 
мас УНСоюз, іде також на 

Збори закінчено о год- 8:30 
веч. у вірі та надії на ро'звн-
ток „Запорізької Січі" на чу-
жнні. 

Р. Іваннцький 
секретар 

невірно. 
Прошу ласкаво спростува-' ^^^^^^^^^^j^jbjb^fbfa^^b^^^^M 

ти цс, щоб таким робом усу-1 ^ s 

шїм1 членств'омі?ня між на'і Вступаігго в чн'нн УЦСоюзу! 
І BaciLib Папіж 
' прот. секретар 

сл. п. ТИМІШ CTPOMKO 
учасник Внзпольннх Змагань, бунчужний артилерії Шос-
ТОЇ Стрілсцьіан Дивізії Армії УНР, лицар Хреста. 

Спмона Петлюри. 
ПОХОРОН відбудеться 1-го квітня 1966 року на, Уж-

раїнськнА Православний Нвннтар в Бавнд Бруку, ІЬ Дщ. 
В глибокому смутку — 

МАРІЯ — дружюш 
з РОДИНОЮ 



П'ЯТЬ ДНІВ ФІЛЬМІВ В. АВРЛМЕНКА 

Увага! Ню Йорќ і околиця! Увага! 
Відбудеться ПОКЛІН КАРДИНАЛОВІ Історич-

ш ш і документальними фільмами 
з Рнму-Ватнкаііу. 

На авдіснції в Паля. Перший (зліва) -Василь Аврамеико. Папа .Павло VI 
Л№рхоаннй Архвспискоо 
Кардинал Иосиф СЛІПИЙ В. Авраменко па авдісиціі у Кардинала Иосні) 

ДОРОГІ УКРАЇНЦІ! Прийдіть самЃ І кличте друі 
гькмн Нарід. Фільми ВИСВІТЛИТЬ сам пролдиснт 
ПЕРША СЕРІЯ ФІЛЬМІВ. Кардиіівльс^кс торжі 
боту. Від 5-ої до 7 год. — фільм МАРУСЯ, ОП Н.. - ..,, 
4-го, ВІВТОРОК, 5-го 1 СЕРЕДА 6-го КВІТНЯ. P.S. Ці фільми будуть висвітлені у Філадельфії І Нюарку. Після чого В. Авраменко виїжджав до Австралії, куди його закликано з цими фільмами. 


